
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
Koffie XL 4.4
Americano 2.6
Cappuccino 3.2
Cappuccino XL 4.8
Flat white 3.8
Latte macchiato 3.6
Koffie verkeerd 3.5
Junkie XL 4.5

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

pimp je thee met gember /
sinaasappel / citroen

LEKKERNIJEN

De keuken is onze culinaire speeltuin!
Met regelmaat verschijnen daar weer
nieuwe creaties uit. Plak daarom je
neus tegen de gebaksvitrine voor de
taartjes van de dag:).

 Alle zoete lekkernijen maken we zonder gluten, lactose,
koemelkeiwit en geraffineerde suiker!          Ѵ + Ǥ

ZOETE TREK

Smoothie beauty bowl, opgemaakt    9
met vers fruit en STEK-granola
met Griekse - of kokosyoghurt  Ѵ + Ǥ

Geroosterd bananenbrood   9
(2 dikke plakken) met dadelstroop
met Griekse - of kokosyoghurt Ѵ

HARTIGE TREK

Kaasballen uit de oven (6 stuks)   7
met dip

Falafelballen uit de oven (6 stuks)   7
met huisgemaakte spread 

Bakje groentechips Ѵ + Ǥ   4

Flatbread met ‘loaded hummus‘ Ѵ   7
 ↘ STEK’s special!

Kleurrijke hartige wafeltjes 9.5
geserveerd met avocado, bio-eitje,
zure groentjes, kiemen, zongedroogde
tomaat en spinaziepesto Ѵ + Ǥ

STEK SPECIALS

Chai latte - met havermelk 4.5
Beet root latte 4.4
Kurkuma latte 4.4
Matcha latte 4.4
STEK latte - met rozen, kardemom,
appel & peer en espressoshot 4.8

Warme Tony chocolony 3.3

WATER / SAP / FRIS

Mineraalwater met of zonder bruis 3.0

Vers sinaasappelsap 3.6
Smoothie van de dag 4.8
Mocktail van roos, appel & peer 4.8
Kombucha 4.5

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 (33cl) 3.5
keuze uit: limoen / bloedsinaasappel
/ passievrucht

Groene ijsthee met gember 3.5
Rooibos ijsthee met passievrucht 3.5

ALCOHOLISCHE VERSNAPERINGEN

Witte wijn - Belvinage 4.8 / 20.0
Rode wijn - Príncipe de Viana 4.9 / 22.0
Château Neubourg van Gulpener 33cl 4.0
Ur-weizen van Gulpener 4.4

YOGHURT

Griekse- of kokosyoghurt     5.0 / 7.0
met STEK-granola, vers fruit
en huisgemaakte pindakaas Ѵ + Ǥ

Griekse- of kokosyoghurt 4.5 / 6.5
met seizoensgranola Ѵ + Ǥ

Griekse- of kokosyoghurt 5.0 / 7.0
met vers fruit Ѵ + Ǥ

Griekse yoghurt met banaan, 5.0 / 7.0
walnoot, honing en crumble Ѵ

 Onze granola’s maken we glutenvrij!


