
PUUR.

Frisdranken
CoCa Cola / CoCa Cola zero

Chaudfontaine plat / Bruisend

fever-tree toniC

fever-tree elderflower toniC

Bos    Verfrissend drankje met rooibosextract

 limoen - gemBer

  Citroen Bruisend 

  Bessen

Bionade 

 lyChee

 gemBer - sinaasappel

 Citroen - Bergamot

Carpe diem KomBuCha  Lichtbruisende theedrank

 veenBessen

 matCha:  groene thee met nashi peren en gember

Vers geperste sappen
sinaas

appel

appel - pompelmoes - munt 

rode Biet - appel - sinaas 

peer - gemBer

wortel - gemBer - appel

Smoothies
strawBerry Banana smoothie 

aardbei, banaan, griekse yoghurt en kokos-rijstmelk 

pina Colada smoothie: 

mango, ananas, kokosschilfers en romige kokosmelk

Superfoodsmoothies
supergreen smoothie:

avocado, spinazie, mango, broccoli, tarwegras, gerstegras, 

pinK veggie smoothie: 

rode biet, wortel, papaya, gember, selderij, lucuma, 

Berry BomB smoothie: 

açai bessen, blauwe bessen, zwarte bessen, bramen, banaan,  

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,80

€ 3,80

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50 

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,50

spirulina, appelsap

vers sinaasappelsap

hennep proteïne, baobab, kokos-rijstmelk

gelieve aan de toog 
te Bestellen 

en af te reKenen

auB



PUUR.

Warme dranken
ameriCano mild / straf

deCaf

espresso / doppio espresso 

espresso maCChiato 

latte maCChiato

CappuCCino

Chai latte 

    Soja melk - kokosmelk - amandelmelk 

      Extra shot espresso

golden milK           amandelmelk met kurkuma, zwarte peper, gember en kaneel 

(natuurlijk anti-onstekingsmiddel)

puur ChoColade      kokosmelk, pure chocolade van Callebaut en kokosschilfers

ChoColademelK (melk of pure chocolade van callebaut)

thee

english BreaKfast 0,5 l een mix van verschillende origines

Balthazar 0,5 l groene japanse bancha en genmaicha thee met kardemom, gember, 

                         ananas, kokosnoot, mango bamboe en rozenblaadjes

fruitBang 0,5 l Fruitthee met stukjes appel, citroengras, appelsien en aardbei

hiBisCus-rozenBottel 0,5 l

Kamille 0,5 l

senCha thee 0,5 l

verse muntthee

verse gemBer - Citroenthee

Alcoholische dranken
vedett

duvel

liefmans fruitesse 

liefmans yell’oh eEn exotisch biertje op basis van ananas en basilicum

witte wijn - chardonnay

rode wijn - merlot

rose wijn - grenache rose

Cava Masia sabor

aperol spritz

hendriCK’s gin   fever-tree/elderflower tonic 

wilderen gin :  fever-tree/ elderflower tonic 

Bulldog gin :   fever-tree/ elderflower tonic

€ 2,50 / € 3,00

€ 2,50

€ 2,50 / € 3,00

€ 2,70

€ 2,90

€ 2,90

€ 3,50

+€ 0,50 

+€ 0,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,40

€ 3,80

€ 3,10

€ 3,10

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,20

€ 6,00

€ 8,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 12,00

lden Mil



PUUR.

 

Ontbijt - Brunch doorlopend ontbijt

assortiment Croissants : 

(zuurdesem, haver-honing of meergranen)

 huisgemaakte chiaconfituur 
 (framboos, aardbei of blauwe bes) 

3 ameriCan panCaKes met esdoornsiroop en vers fruit

tartines 1 of 2 tartines

tartine met roerei, BieslooK en KroKant speK

 (of gerookte zalm)

tartine met avoCadospread en granaatappelpitjes

tartine met avoCadospread en een mix van wortel,

radijs en Bosui

tartine met hazelnootpasta en pindaKaas

Belegd met sChijfjes Banaan, aardBeitjes en Chiazaad

grieKse yoghurt met granola en vers fruit 

 esdoornsiroop

 lactosevrije, plantaardige kokosyoghurt

fruitontBijt met noten, zaden en KoKosmelK

strawBerry CheeseCaKe overnight oats

gewelde havermout bereid met ongezoete amandelmelk, 

cream cheese en aardbeien  

havermout porridge met appel en Kaneel

bereid met ongezoete amandelmelk en esdoornsiroop

Chiapudding met mangopuree en rode vruChten

Ontbijtcombo
zoet en puur

 vers geperst sinaasappelsap en 1 koffie of thee
 kleine granola met yoghurt of chiapudding
 2 american pancakes met esdoornsiroop
 kommetje vers fruit

puur en hartelijK

 vers geperst sinaasappelsap en 1 koffie of thee
 zachtgekookt eitje met soldaatjes of roereitje met spek of gerookte zalm
 meergranen croissant
 broodmandje met avocadospread, creamcheese en huisgemaakte confituur
      

   extra: glas cava

€ 1,65/stK

+€ 0,80

€ 8,00

€ 6,50 / € 9,00

+€ 2,00

€ 7,00 / € 9,50

€ 7,50 / € 10,00

€ 4,50 / € 7,00

€ 6,50

+€ 1,50

+€ 3,00

€ 8,90

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 14,00

€ 15,00

+€ 4,00

BREAKFAST  



PUUR.

Lunch
SaladeS

   BroccoliSalade:

       salade van gestoomde broccoli, krokant spek, appel, walnoten, 

       veenbessen en een exotische yoghurtdressing 

   Quinoa - rode Biet Salade 

       salade van kruidige quinoa en rode biet op een bedje van

       rucola met walnoten, fetakaas en honing 

   regenBoogSalade: 

       salade met wortel, courgetteslierten, kerstomaatjes, radijsjes, 

       avocado, linzen, kipreepjes en een honing-yoghurt dressing

tartineS:  1 of 2 tartines

   tartine  gravlax: 

       boterham met cream cheese, gerookte zalm, komkommmer,     

      kappertjes en dille

   tartine met hummuS en gegrilde groenten :

Smoothiebowls
acai Bowl : 

   mix van açaibesjes, banaan, blauwe besjes en kokosmelk

   geserveerd met banaan, granola, kokosschilfers en aardbei 

green Bowl : 

   mix van avocado, banaan, ananas, spinazie en kokosmelk

   geserveerd met banaan, kiwi, kokosschilfers en passievrucht

Zoetigheden
appeltaart

FlapjackS koekje op basis van havermout

vegan cheeSecake Bite

Vraag naar ons dagelijks aanbod gebak aan de toog

 vrij van geraffineerde suikers

 LACTOSEVRIJ

 gLUTENarm

 vraag ons omtrent eventuele allergenen

€ 11,50

€ 11,50

€ 12,50

€ 8,00 / € 11,50

€ 7,00 / € 9,50

€ 8,50

€ 7,50

€ 3,20

€ 2,00

€ 3,50

Botermarkt 22, 3500 Hasselt  / Tel: 011 32 53 72 / Open van maandag tot vrijdag 8u30 - 18u00 en zaterdag van 9u00 - 18u00

puur_Hasselt
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