Eten

Broodjes van de dag

De wereld verbeteren met eten?

Neem een kijkje op de bar voor een wisselende selectie
aan broodjes, sandwiches en/of wraps.

Wij geloven dat dat kan!
Door bewuste keuzes te maken, door verantwoord
inkopen te doen, door creatief en vernieuwend te
koken, door onbekende en vergeten ingrediënten
te herontdekken, door minder te verspillen,
maar vooral door eten met elkaar aan tafel te
delen! Vanuit deze visie bereiden wij elke dag
afwisselende no-waste gerechten van het seizoen.
Samen met Instock proberen wij zoveel mogelijk
voedseloverschotten op het menu te zetten.
Elke dag anders, elke dag vers!

Ontbijt
Neem een kijkje op de bar voor onze
afwisselende ontbijt deals.

Salade buffet ( 11.30 — 14.30 )
Afwisselende salades en warme gerechten

Onze partners en leveranciers
We werken samen met kleine, lokale leveranciers
en producenten met een goed verhaal. We koken
daarom voornamelijk met overschotten van
groente, fruit en andere geredde producten van
Instock. Onze eieren komen van Haagse eitjes,
een milieu-en diervriendelijke boerderij in de buurt
van Den Haag. Onze verantwoorde (fris)drankjes
komen van Quench en we schenken biologische,
fair-trade Boliviaanse koffie van Illimani. En wist
je dat je via Too Good To Go bij ons dagelijks een
no-waste magic box kan ophalen met een verse
maaltijd van onze salade bar, zo voorkom je zelf
ook verspilling.

100g / €2,15

Weekend brunch buffet
Elke zaterdag van 10.00 tot 14.30
100g / €2,15

Soep van de dag met brood
Klein of Groot
€3,50 / €6,25

Meer weten over Juni?
Neem een kijkje op onze website:
www.junilekkernijen.nl

Borrelhapjes
Borrelplank klein of groot
Glaasje zoutjes en nootjes

8,50 / 15,00
3,50

Taart

Juni’s winkeltje

Neem een kijkje aan de bar voor onze wisselende
versgebakken taartjes en cakes.
Taart
Cake
Pastel de Nata

Of volg ons op social media:
@Juni_Lekkernijen

3,95
2,95
2,95

Spoed cadeautje nodig, een leuke spontane
verrassing voor een geliefde, of een chocolaatje
voor onderweg? Neem een kijkje in ons winkeltje!
We bieden hier ambachtelijke, lokale, duurzame
producten producten en kleine (kinder) cadeautjes
aan. Happy shopping!

Drinken

Koffie & Thee
Thee		
Verse munt-, gember-, verveine-thee
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Flat white
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso macchiato
Cortado
Warme chocolademelk
Chai Latte (golden turmeric, beetroot cacao,
green matcha, guarana cacao)

2,35
2,75
2,20
2,05
2,90
2,95
2,60
2,80
3,00
2,45
2,45
2,80
3,25

Extra shot espresso
Bio Soja-, haver-, kokosmelk

0,80
0,35

Fruitsap & Fris
Verse fruitshake
Fritz frisdrank
Ginger ale
Lemonaid
Naturfrisk
Tonic
Ginger beer
Earthwater still/sparkling 0,33L
Earthwater still/sparkling 1L
Appelsap, Perensap

Bier (Biologisch)
Gulpener Ur-Pilsner
Gulpener Ur-Weizen
Budels 0,0% Pilsner

2,75 / 4,50
2,60
3,10
3,10
3,10
2,80
3,85
2,50
6,50
2,10

Speciaal Bier
2,75
3,10
2,80

Speciaal/seizoen bier
Instock Pieper bier
Instock Bammetjes bier

4,60
3,85
3,85

Wijn
Caliterra
Caliterra
Caliterra
Caliterra

Merlot
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Sauvignon Blanc

3,75
3,75
3,75
3,75

/
/
/
/

19,95
19,95
19,95
19,95

Onze stichting
Impact Kitchen is de non-profit,
maatschappelijke tak van Juni.
Via onze stichting realiseren wij
uiteenlopende educatieve projecten
over duurzaam voedsel.
Meer weten?
Kijk eens op www.impactkitchen.nl
of volg Impact Kitchen op social media 		
impact_kitchen
impactkitchennl

