Telefoon: 072-5718336
Website: www.plein8.com
E-mail adres: info@plein8.com

VOLG ONS!
@Plein8

Iets te vieren of andere wensen buiten onze kaart
om? Vraag naar de mogelijkheden.
Bestellen voor afhalen, thuis of op kantoor kan
gemakkelijk via Whatsapp:072-5718336

De Koffie Loopt.
Sportiever zal het
vandaag niet worden…..

WARME DrANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Flat white
Latte macchiato
Espresso
Espresso macchiato
Dubbele espresso

2,65

Warme chocolademelk Slagroom (+0,50)
Thee Sensha lemon | Rooibos | Earl grey | Bosvruchten| Oma’s appeltaart
Verse gemberthee
Verse muntthee

2,95

3,10
3,15
3,75
3,25
2,65
2,50
3,50
2,50
3,50
3,50

SpeCIALE WARME DRANKEN
Kaneel chai latte

3,75

Vanille- honing chai latte

3,75

Blauwe vlinder erwt latte

3,75

Rode biet latte

3,75

Kurkuma latte

3,75

Kaneel | gember | anijs | kruidnagel | honing | vanille
zwarte thee | gember, | anijs | vanille | honing
butterfly pea bloem | gember
rode biet | gember

Geelwortel | kaneel | gember

Dirty latte

Kies een bovenstaand smaakje met een shot espresso

3,95

GEBAK
Divers gebak – vraag ons team naar het dagelijkse assortiment
Bananenbrood met noten, pitten , blauwe bessen
en karamel

3,70

Koffie met gebak
koffie, thee, cappuccino of espresso
met gebak naar keuze

6,50

Warme appelflap met slagroom

4,50

You’re only one
Smoothie
Away from a good mood

VOLG ONS!
@Plein8

Juices/SMOOTHIES
Verse jus
Appelsap

3,30
2,95

Aardbei, sinaasappel en banaan

4,15

Kokos, limoen, basilicum

4,15

spinazie | banaan | basilicum.

Ananas-mango

banaan | sinaasappel | kurkuma

4,15

Magic mangito

4,60

Green goddess

4,60

Glow and flow

4,60

Appel kaneel

4,60

mango | ananas | munt | limoen | komkommer
appel | komkommer | limoen | gember | munt
sinaasappel | appel | gember | limoen | chilipeper
komkommer | appel | gember | limoen | kaneel

ShOts
Gember, citroen shot

3,20

Gember, ananas shot

3,20

sinaasappel | kurkuma | aardbei
gember | ananas | limoen

LEMONADes
Onze limonades maken we van 100% natuurlijk fruit, groenten en
kruiden. Niets anders!
Soof limonade

citroen | munt | appel

Soof limonade

wortel, | gember | appel

Soof limonade

roos | kardemon | peer | appel

Soof limonade

citroengras | peer | limoen | citroen

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

Fris DRANKEN
Coca cola | coca cola zero | ijsthee | ijsthee
green | spa rood | spa blauw | fanta orange
tonic | bitter lemon | chocolademelk | fristi

2,90

I followed My Heart
and
It led me to ice cream
and Alcohol

ProFessOR gRunschnAbel IJS
150 ml BOX
Vegan, vrij van allergenen en vol van smaak

Framboise Extase

framboos | sinaasappel | limoen | citroen

Banana Bahiana

banaan | kokosmelk | vanille | limoen | kaneel

Jasmine Orange Yuzu

jasmijn thee | sinaasappel | Japanse Yuzu | vanille | kokosmelk

Cafe-EL-Khatib

Arabica koffie | kardemon | vanille | kokosmelk

Caramel Ocean

karamel | kokosmelk | vanille | zeezout

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

BIer
Heineken

3,10

Heineken 0,0%

2,95

Bier van het Moment

4,50

Vraag de bediening naar het bier van het moment

WIJN
Ciu Ciu Tebaldo

4,50

Ciu Ciu Bacchus

4,50
12,50

Ciu Ciu Lazio Rosato

5,50
12,50
4,50

Droge witte wijn – Chardonnay en Pinot Grigio Biologisch
Rode wijn- Montepulciano, Sangiovese Biologisch

Rose- Montepulciano en Sangiovese Biologisch

7,

Een goed ontbijtje
in de morgen
Is een dag zonder zorgen

ALL Day Breakfast
Yoghurt

6,25

Bananenbrood met yoghurt

6,85

Açai bowl

6,85

Smoothiebowl Pink ocean

6,85

Smoothiebowl mermaid

6,85

Smoothiebowl tropical beach

6,85

Porridge bowl banana (warm)

6,85

Plein 8 eitje

8,60

huisgemaakte granola | kokos | vers fruit
huisgemaakte granola | karamel | vers fruit
blauwe bes | yoghurt | banaan | aardbei | bramen |
hennep proteïne | baobab | vers fruit | granola

aardbei | banaan | melk | vers fruit | granola
banaan | kokosmelk | spirulina | vers fruit | granola

ananas/ mango/ banaan/ kurkuma/ vers fruit/ granola
havermout | banaan | melk | kaneel | vers fruit |
walnoten | granola
Met cacao + 0,25
2 gebakken eitjes op een broodje
met smashed avocado
Salade | mango-chili-sinaasappeldressing |
granaatappelpitjes | komkommer | tomaat |
sesamzaadjes

Plein 8 Ontbijt Plankje tot 12:00 uur
2 sneetjes boerenbruin, gebakken eitjes, verse jus
yoghurtje, avocado, bietenhummus en
bananenbrood met vers fruit

14,50

Al onze bowls zijn vegan te verkrijgen
Heb je een allergie? Meld het ons!

good Food
good mood J

WIST JE DAT
Onze vleeswaren bij Keurslagerij
Groenendaal en onze kaasproducten bij
Jerry’s kaaspaleis vandaan komen

BROODJES
Keuze uit: wit | bruin | olijf | boerenbruin

Gezond

6,50

Brie

6,95

ham | kaas | gemengde salade | komkommer |
tomaat | ei
honing | gemengde noten | salade | komkommer | tomaat

Geitenkaas

7,10

geroosterde paprika | granaatappelpitjesdressing |
gegrilde peer | gemengde salade | dukkah

Tonijnsalade

6,95

Gerookte zalm

7,25

Filet amerIcan

6,50

huisgemaakte tonijnsalade | gemengde salade
wasabi mayonaise | gekookt eitje | pijnboompitten |
komkommer
ei | uitjes | mayonaise | gemengde salade

Carpaccio

parmezaanse kaas | kappertjes | pijnboompitten |
truffelmayonaise

Spicy chicken

mango salsa | zoetzure komkommer |
gemengde salade | limoenmayonaise

7,10

7,25

Smashed avocado

7,25

Bieten hummus | kurkuma hummus

7,25

veldsla | spirulina hummus | komkommer |
granaatappel pitjes | tomaat
veldsla | gegrilde paprika | ingelegde rode ui | wortel |
avocado | pompoenpitten

Broodje van de week

Vraag ons team naar het broodje van de week

Plein 8 Plankjes
Soep met een broodje naar keuze

11,50

Broodje naar keuze, | verse jus |
mini gebakje | yoghurt met granola

14,50

Broodje naar keuze | verse jus |
Minisalade naar keuze

14,50
Heb je een allergie? Meld het ons!

last name
Hungry
Firtst name
Always

WARMe Broodjes en SOEP
Keuze uit: wit | bruin | olijf | boerenbruin

Heerlijk huisgemaakt soepje

6,25

Pulled pork

7,25

Vraag de bediening naar het soepje van vandaag
Wordt geserveerd met brood en roomboter
gemengde salade| ingelegde rode ui | gepekelde
jalapenos | bbq saus

Indische balletjes gehakt

pindasaus | gebakken uitjes | zoetzuur van
komkommer

7,25

PANINI’S
Wit

Ham en Kaas

5,95

ham en kaas of kaas

Brie

honing | gemengde noten

Tuna melt

huisgemaakte tonijnsalade | kaas

Spicy chicken

spicy chicken | kaas

6,95
6,95
7,25

Plein 8 Plankjes
Soep met een broodje naar keuze

11,50

Broodje naar keuze, | verse jus |
mini gebakje | yoghurt met granola

14,50

Broodje naar keuze | verse jus |
minisalade

14,50

Heb je een allergie? Meld het ons!

Some dAYs You EAT Salads
And Some days you eat
Cupcakes And Refuse to put
On Pants.
Its Called Balance

SALADES
Onze salades worden geserveerd met brood en roomboter

Geitenkaas

9,75
gemengde salade | parelcouscous | dukkah |
cherrytomaatjes | komkommer | geroosterde paprika | dadels |
honing-mosterd dressing

Carpaccio

9,75

Oosterse salade

9,95

Gerookte zalm

9,95

Avocado

9,75

parmezaanse kaas | pijnboompitten |
kappertjes | gemengde salade | truffelmayonaise

spicy chicken | gemengde salade | mango | zoetzuur
van komkommer | cherrytomaat | sesamzaad | ei |
Oosterse dressing

gemengde salade | komkommer | pijnboompitten |
avocado | ingelegde radijs | cherrytomaat | wasabi
mayonaise | citrus dressing | ingelegde ui

gemengde salade | dukkah | komkommer | tomaat
granaatappelpitjes | gemberdressing | ingelegde ui |
geroosterde paprika

Nog trek?
Koffie met gebak
koffie, thee, cappuccino of espresso
met gebak naar keuze

Warme Appelflap

6,50

4,50

Heb je een allergie? Meld het ons!

