
naast volle melk van
de koe hebben we ook
haver-, soya- en ko-

kosmelk!

KOFFIE/THEE

Espresso 2.5
Espresso macchiato 2.6
STEK koffietje 2.7
Koffie 2.9
Americano 2.6
Cappuccino 3.2
Flat white 3.8
Latte macchiato 3.5
Koffie verkeerd 3.3
Junkie XL 4.5

Thee uit de theedoos 2.8
Verse thee, keuze uit: munt /  3.2
dropanijs / citroenverbena /
salie / gele roosjes 

pimp je thee met gember
/ sinaasappel / citroen

LEKKERNIJEN

Venloos STEK-je 1.2
Chocobonbon crispy of notenpasta 1.6
Energiebal 2.0
Trio van bovenstaande lekkernijen 4.6

Of plak je neus tegen de vitrine voor

de taartjes van de dag! Alles is gluten- en
lactosevrij en zonder
geraffineerde suiker!

ZOETE TREK

Smoothie bowl, opgemaakt met vers 8.5

fruit en granola  

Geroosterd bananenbrood 7.8
(2 plakken) met Griekse yoghurt
en dadelstroop

Lauwwarme muffin        gemaakt 8.0
van amandel- en havermeel en fruit
van het seizoen, geserveerd met
Griekse yoghurt, fruitjam en vers fruit

HARTIGE TREK

Borrelplankje met knapperig brood 9.0
en huisgemaakte spreads, olijven,
zoute knabbels, groentechips en
kaasballen uit de oven (3 stuks)

Kaasballen uit de oven (6 stuks) 6.5
met dip

Hartige kleurrijke wafeltjes 9.0
geserveerd met avocado, bio-eitje, zu-
re groentjes, kiemen, zongedroogde to-

maatjes en spinaziepesto 
    ↘ STEK’s special!

YOGHURT

Griekse yoghurt 2.5 / 4.0
Kokos yoghurt 2.5 / 4.0

Granola van STEK 2.5
Granola van het seizoen 2.8
Vers fruit 2.8
Koekkruim met cranberries en 2.0

chocolade 
        onze granola’s zijn
          altijd glutenvrij!

STEK SPECIALS

(Iced) chai latte - met havermelk 4.2
IJskoffie - met melk naar keuze 4.0
Tonic espresso 3.8
Kombucha munt/citroen 4.5
Appel-peer-gember sap 3.8
Mocktail met blauwe bes & lavendel 4.8
Mocktail met gembersap & munt 4.8

Van mocktail naar cocktail? Voeg gin toe! +3

WATER / SAP / FRIS

Mineraalwater met of zonder bruis 3.0

Vers sinaasappelsap 3.6
Smoothie van de dag 4.8
Blauwe bes - lavendel sapje 3.5

Appelsap bio - van Schulp 2.9
Appel-perensap bio - van Schulp 2.9

Gembershot 2.5
Gemberbier (alcoholvrij) 3.5

Fris met prik van LemonAid, keuze uit:
limoen / bloedsinaasappel /
passievrucht 3.2

Groene ijsthee met gember 3.2
Rooibos ijsthee met passievrucht 3.2
Mate ijsthee 3.2

ALCOHOLISCHE VERSNAPERINGEN

Witte wijn - Belvinage 4.8 / 20.0
Rode wijn - Príncipe de Viana 4.9 / 22.0
Rosé - Belvinage 4.6 / 20.0
Château Neubourg van Gulpener 3.9
Ur-weizen van Gulpener 4.4
Cocktail met bramenlikeur, citroen 8.0
en rozemarijn


