Koekela taart

Carrot cake
Lemon meringue

klein

groot

3.25
3.25

4.50
4.50
prijs

Meer Koekela

De lekkerste bars
Magic cookie bar
Granola bar
Tropical sensation bar
Glutenvrije bar (caramel shortbread)

2.75

Koeken
White Mac cookie
Double chocolate pecan

2.25

SUE zoet zonder suiker

prijs

Bites
Frambozen cheesecake
Sticky toffee

4.00

Dadeltruffels
Dadeltruffel kokos
Dadeltruffel choco pistache

1.50
2.00
prijs

Proeverij voor 2 personen

Assortiment van
zoete lekkernijen
Kleine taartpunt lemon meringue,
granola bar, dadeltruffel kokos,
dadeltruffel choco pistache,
1 koek double chocolate pecan

18.50

Inclusief een warme drank naar keuze

prijs

Jordy’s Bakery verse favorieten

Croissantje

1.25

Rotterdams beroemde
worstenbroodje
(i.s.m. keurslager Van Linschoten)

5.75

Op aanvraag warm te serveren

7.50

Tosti’s van De Tweede Jeugd

Gemaakt van Jordy’s desembrood,
geserveerd met een topping.
Keuze uit: tomatenketchup, smokey
ketchup of mango ketchup

Twee kazen Vega
Met pittige Provolone (romige
kaas van koemelk) en belegen
boerenkaas

7.50

Pom Vega
Surinaamse pom, pittige
kousenbandchutney en
belegen boerderijkaas

7.50

Rendang Vega
Rendang van jackfruit
met cheddar

7.50

Kimchi Vega
Kimchi van Oh Na Mi met
belegen boerderijkaas

7.50

Soep van de dag

6.50

Vraag ons naar de heerlijke
wisselende soep van vandaag
Puntzak Friet van Friethoes

4.25

Verse & ambachtelijke goudgeel
krokant gebakken friet
Mayonaise naar keuze
1. Truffelmayonaise
2. Mayonaise

Borrel Bites & Snacks

+ 0.50
+ 0.50

prijs

Jordy’s broodmandje
5 stuks breekbrood (zuurdesem)
met olijfolie, roomboter & hummus

6.50

Classic borrelplateau
voor 2 personen
De Rotterdamsche oude
kaasblokjes, bitterbal, fuet worst,
groene olijven, cornichons,
notenmix, brood & boter

17.50

Vega borrelplateau
voor 2 personen
Mozzarella & tomaat arancini,
groene olijven, cornichons,
groentechips, notenmix,
champginonsticks met truffel,
crunchy bloemkool bites en
chilisaus

17.50

Loaded nacho’s Vega
Tortilla chips met gesmolten
jonge- en cheddar kaas,
chilisaus, guacamole en crème
fraîche

6.50

Tovano luxe notenmix
Mix van gebrande amandelen,
gebakken zoute pinda’s
en rijstcrackers

8.50

Bittergarnituur

prijs

Bitterballen 6 stuks
5 stuks breekbrood (zuurdesem)
met olijfolie, roomboter & hummus

6.25

Cas & Kas vegan bitterballen

6.25

Vega snacks
Mozzarella & tomaat arancini

7.50

Truffel & bospaddestoelen arancini

9.50

Champignonsticks met truffel

9.50

6 stuks

6 stuks
6 stuks
6 stuks

15.50
Mix bittergarnituur 12 snacks
Assortiment bestaande uit:
bitterballen, mozzarella & tomaat
arancini, truffel & bospaddestoelen
arancini

