MENU TO STAY
uit eigen biologische bakkerij

WELKOM BIJ KEEK

WARME DRANKEN
kan met yannoh of havermelk worden gemaakt

Wij zijn een biologische bakkerij,
winkel & lunchroom met drie locaties
in de stad. Iedere plek heeft net weer
zijn eigen sfeervolle karakter, maar
je kunt overal terecht voor
huisgemaakte taart, brood of een
lunch: to stay & to go.

Espresso
Extra shot
Espresso macchiato
Cortado
Koffie
Koffie grande
Cappuccino
Cappuccino grande
Flat white
Latte
Latte macchiato

2.3
1.2
2.6
2.9
3
4
3.1
4.2
4.1
3.3
3.9

Thee naar keuze
Gemberthee met citroen
Appelchai (v)
Chai latte
Dirty chai
Warme chocolademelk
Mocaccino

3
4
4.5
4.5
5
4.5
4.9

Bij KEEK houden we van ambacht. Daarom
bakken we zelf onze broden en
croissants, maar maken we ook de
quiche, soep en al het beleg zelf.
Daarnaast werken we samen met een paar
lokale ondernemers. Zo maakt Twisted
Jams een heerlijke EKO jam speciaal
voor ons en hebben we verse kombucha
van Bananas op het menu.
Naast ambacht staat ook duurzaam
ondernemen centraal. Daarom bakken we
op zonne-energie en gebruiken we
alleen biologische ingrediënten.

KOUDE DRANKEN klein/groot

Meer weten over KEEK?
Lees hier verder.

ZOET
Bananenbrood (n)

3.5

Brownie (v/n)

4.8

Choco-dadelbar (v/n/gv)
enkel met dadels gezoet

5

Pompoentaart

5

Frambozen-kruimeltaart

5

Zoete scone
belegd met jam & room

5.5

Zoete scone kaneel & rozijnen
belegd met citroenroom

5.5

Aanmaaklimonade framboos
Glas melk/havermelk
Sparkling water
Citroen-aardbei limo huisgemaakt
Frambozensmoothie huisgemaakt
Verse appelsap
Verse sinaasappelsap

1.7
2.5
2.5
3/4.5
4/5.5
4/5.5
4/5.5

Flesje fris: wisselend aanbod
Verse rozemarijn limonade
Verse kombucha (<1%)

4
4
4.5

De leckere pils (0.5%)
De leckere IPA (0.5%)
De leckere weizen (0.2%)

3.5
3.8
3.5

100% biologisch . lokaal geproduceerd . gebakken op zonne-energie

MENU TO STAY
uit eigen biologische bakkerij

ONTBIJT
zolang de voorraad strekt

KAASSCONE of DESEM FOCACCIA
geserveerd met sla, pitten & gepickelde groente

Gekookt eitje

1.7

Croissant met jam

4.5

Kaneelbroodje

4.5

Zoete scone
met jam & citroenroom

5.5

Zoete scone kaneel & rozijnen
belegd met citroenroom

5.5

Spinaziebroodje (n)
met pesto en kaas

4.5

Kaasscone
met roomboter

5

Desemboterham uit de oven
met polenta & geroosterde pitten

6

Yoghurt of havermelk (n)
met granola, appel & kaneel

7

Kalamata olijventapenade (v)
met frisse rauwkost

7.5/9

Spinazie-amandelhummus (v/n)
met dille & dragon

7.5/9

Wortel-fetaspread
met kruidige harissa

8/9.5

BBQ pulled jackfruit (v)
met frisse rauwkost

8.5/10

Warme parmezaanpolenta (n)
met tomatenpesto

8.5/10

Wilde weide kaas (n)
met tomatenpesto

9/10.5

KLEINE GERECHTEN
of stel je eigen lunvh/borrel samen

TOSTI
uit de oven op desem focaccia

Kleine salade (v/gv)
met BBQ pulled jackfruit

Belegen kaas

6.7

Kleine salade (gv)
met olijven en een eitje

Belegen kaas & tomatenpesto (n)

7.7

+ tomatenketchup

0.5

KINDER LUNCH
Kleine tosti uit de oven
met appel & een stukje cake

6

5.5
6

Warm spinaziebroodje (n)
met pesto en kaas

4.5

Warme quiche

5.5

Brood met 3 dips

6.5

Soep: klein/groot (v/gv)
met reepje focaccia

5.5/7.5

(v) = veganistisch / (n) = bevat noten / (gv) = glutenvrij
Meer informatie over ingrediënten & allergenen? Vraag het onze medewerkers

100% biologisch . lokaal geproduceerd . gebakken op zonne-energie

