PUUR
MENU
Ontbijt, Lunch & Gebak

Gelieve aan de toog te bestellen en af te rekenen a.u.b.

PUUR
Ons concept zit al in de naam. We gaan steeds op zoek naar de beste ingrediënten en we maken
ze klaar in de puurste vorm. Heerlijk bourgondisch maar met een gezonde twist.
BOURGONDISCH
Van Vlaamse klassiekers, boerenboterhammen, croques, dagverse soepen tot heerlijke
seizoenssuggesties. En niet te vergeten ons assortiment gebak.
GEZOND
We trachten smaakstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen en
geraffineerde suikers, waar mogelijk, te vermijden. Puur en eerlijk dus.
WENSEN
We houden graag rekening met uw dieetwensen en allergieën, daarom hebben wij ook
voldoende mogelijkheden om vegetarisch, veganistisch, lactosevrij en glutenarm te eten.
Vraag ons dus gerust naar eventuele allergenen.
		Glutenarm			

Lactosevrij			

Zonder geraffineerde suikers

Aangezien alles met liefde, dagvers en op het moment zelf bereid wordt, kunnen de wachttijden
wanneer het druk is wel een beetje oplopen!

WIFI

OPENINGSUREN

Wachtwoord

Maandag t.e.m. zaterdag 9h - 18h

Puurhasselt

CONTACT
Adres

Botermarkt 22, 3500 Hasselt

Telefoon

		

Website
E-mail

011/32 53 72

De keuken sluit om 16h
Zondag: gesloten

SOCIALE MEDIA
PuurHasselt

www.puur-hasselt.be
vicky@puur-hasselt.be

puur_Hasselt

DRANKEN

KOFFIE

THEE

Lungo
				€ 2,50
Americano mild				
€ 2,50
Americano straf				€ 3,00
Decaf						€ 2,50
Espresso 					€ 2,50
Doppio Espresso 				
€ 3,00
Espresso Macchiato 			
€ 2,70
Latte Macchiato				
€ 2,90
Cappuccino					€ 2,90
Cappuccino suikervrije siroop		
€ 3,40
Vanille / karamel / hazelnoot
Latte Macchiato suikervrije siroop
€ 3,40
Vanille / karamel / hazelnoot

PUUR LATTE’S
Golden Milk 				€ 3,90
Havermelk / kurkuma / zwarte
peper / gember / kaneel
Matcha Latte 				€ 3,90
Kokosmelk
Chai Latte					€ 3,50
Kokos-honing Latte			
€ 4,30
Kokosmelk / espresso
huisgemaakte slagroom /
honing / geroosterde kokosschilfers
Hazelnoot Latte				
€ 4,10
Suikervrije hazelnootsiroop /
slagroom / hazelnootcrumble / espresso

English Breakfast 			
€ 3,00
Een mix van verschillende origines
Balthazar 				
€ 3,00
Groene japanse bancha & genmaicha /
kardemom / gember / ananas / kokosnoot /
mango / bamboe / rozenblaadjes
Fruitbang 				
€ 3,00
Appel / citroengras / appelsien / aardbei
Sneeuwwitje				€ 3,00
Witte mao feng thee / ananas / papaya /
mango / cassis / rozenblaadjes /
jasmijnbloemen / strobloem / aardbei
Kamille 					€ 3,00
Rozenbottel - Hibiscus			
€ 3,00
Sencha Thee 				
€ 3,50
Verse Muntthee 				
€ 3,50
Verse Gember - Citroenthee 		
€ 3,50
Grote dorst? Theepot = € 5,00

CHOCOLADE

Puur Chocolade				
€ 3,50
Kokosmelk / pure chocolade van
Callebaut / kokosschilfers
Chocolademelk				€ 3,00
Melk of pure chocolade van Callebaut

EXTRA
Soja melk			
Kokosmelk			
Havermelk			
Shot espresso		
Kaneel			

€ 0,50		
Huisgemaakte Slagroom 			€ 0,50
			€ 0,50
€ 0,50		
Suikervrije siropen		
		Vanille / karamel / hazelnoot		
€ 0,50
€ 0,50		
Honing						€ 0,30
€ 0,10

FRISDRANK
Chaudfontaine plat				€ 2,50
Chaudfontaine bruis			
€ 2,50
Coca Cola					€ 2,50
Coca Cola Zero				
€ 2,50
Fanta						€ 2,50
Finley citroen - vlierbloesem		
€ 2,50
Finley pompelmoes - bloedsinaas
€ 2,50
Fever-tree tonic				
€ 3.80
Fever-tree Elderflower tonic		
€ 3,80
BOS bessen					€ 3,20
Bionade citroen - bergamot		
€ 3,50

HOMEMADE ICED TEAS
Mango Iced tea		
		€ 3,50
Green Iced tea				
€ 3,50
Lemon Iced tea				
€ 3,50

VERS GEPERSTE SAPPPEN
Sinaas					€ 3,90
Appel						€ 3,90
Rode biet - Appel - Sinaas		
groot € 5,50
					klein € 4,50
Wortel - Gember - Appel		
groot € 5.50
					klein € 4,50

TRIPADVISOR
			
Hoe was jouw bezoek?
		
Beoordeel Puur op Tripadvisor!

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Vedett					€ 3,40
Duvel						€ 3,80
Liefmans Fruitesse			
€ 3,10
Liefmans Yell’oh				
€ 3,10
Een exotisch biertje op basis van
ananas en basilicum
Witte wijn - Chardonnay		
€ 4,20 / € 22
Rode wijn - Merlot			
€ 4,20 / € 22
Rosé wijn - Grenache rosé
€ 4,20 / € 22
Cava - Masia Sabor			
€ 6,00 / € 27
Mimosa					€ 6,50
Cava met vers sinaasappelsap
Aperol Spritz				
€ 8,00
Hendrick’s gin 				
€ 13,00
Wilderen gin				
€ 14,00
Bulldog gin 					
€ 12,00
+Fever-tree/Elderflower tonic

SMOOTHIES
Strawberry Banana		
€ 4,90
Aardbei / banaan / kokosrijstmelk
Pina Colada					€ 4,90
Mango / Ananas / kokosschilfers /
romige kokosmelk
Supergreen					€ 5,50
Avocado / spinazie / mango /
Broccoli / tarwegras / gerstegras /
spirulina / appelsap
Pink Veggie					€ 5,50
Rode biet / wortel / papaya / gember /
selderij / lucuma / vers sinaasappelsap
Berry Bomb					€ 5,50
Açai bessen / blauwe bessen /
zwarte bessen / bramen / banaan /
hennep proteïne / baobab / kokosrijstmelk

ONTBIJT

PUUR & HARTELIJK

PUUR & ZOET

Koffie of thee
Versgeperst sinaasappelsapje
Meergranencroissant
Puur brood
Huisgemaakte chiaconfituur
Charcuterieplankje
Onbijtsalades
Zachtgekookt eitje met krokant spek
Cava of Mimosa +€5,00

Koffie of thee
Versgeperst sinaasappelsapje
Mini granola met griekse yoghurt
2 American pancakes
met vers fruit
en esdoornsiroop
Cava of Mimosa +€5,00

€ 19,50

€ 17,50

ONTBIJT
Meergranencroissant										€ 1,65
Tip: heerlijk met onze huisgemaakte chiaconfituur
3 American pancakes met vers fruit en esdoornsiroop					
€ 9,00
Granola bowl met Griekse yoghurt en vers fruit						
€ 8,50
Tip: ook verkrijgbaar met plantaardige yoghurt
Chiapudding met mangopuree, granola & rood fruit						
€ 8,50
Havermoutporridge									zie suggestiebord
Een heerlijk verwarmend papje
Açai Bowl
											€ 9,75
Mix van açaibesjes / banaan / blauwe besjes / kokosmelk
geserveerd met banaan / granola / kokosschilfers / aardbei
Wakey wakey eggs and bakey									€ 9,50
Roerei met krokant spek en ambachtelijk brood

EXTRA
Avocadospread			 € 2,00		
Nutella				€ 1,00
Avocado				€ 2,00		Pindakaas		
		€ 1,00
Creamcheese			€ 1,50			
Confituur		
		€ 1,50
Zalm					€ 4,00		
Esdoornsiroop			 € 1,50
Spek					€ 2,00		
Plantaardige yoghurt
€ 3,00
Ei (zachtgekookt of roerei)
€ 1,50			
Glutenvrij brood & pistolets
€ 5,00
Mini yoghurt met granola		
€ 3,00			
Op voorhand te bestellen

LUNCH

SALADES
Regenboogsalade 										€ 14,50
Gemengde salade / tomaat / komkommer /
wortel / courgette / avocado / radijs /
gegrilde kip / huisgemaakte honing - mosterddressing
Neptunussalade											€ 16,50
Gemengde salade / tomaat / komkommer /
wortel / courgette / avocado / radijs / hardgekookt ei /
gerookte zalm / huisgemaakte honing - mosterddressing
Caesar salade
										€ 14,50
Ijsbergsalade / flinterdunne bloemkool /
parmezaanse kaas / gegrilde kip / hardgekookt ei /
huisgemaakte magere ceasardressing
Broccolisalade											€ 13,50
Gemengde salade / gestoomde broccoli / appel /
walnoten / veenbessen / kruidig, krokant spek /
huisgemaakte exotische dressing
Mediteraanse Salade
									€ 15,50
Rucola / gegrilde paprika, aubergine en courgette /
fetakaas / pijnboompitten / basilicumvinaigrette
Superfoodsalade											€ 13,50
Rucola / quinoa / rode biet / kruidenmengeling /
walnoten / honing / feta

TAKE AWAY
Al onze gerechten kan je ook meenemen!

BOERENBROOD
Medina			 									€ 9,50
Gegrilde paprika, courgette, aubergine / hummus
Gravlax												€ 12,50
Creamcheese / komkommer / kappertjes / citroen / gerookte zalm / dille
Neanderthaler											€ 12,50
Ijsbergsalade / tomaat / komkommer / avocado / bosui / hardgekookt ei /
gegrilde kip / spek / huisgemaakte honing-mosterddressing
Morning Glory											€ 8,50
Roerei / krokant spek
Avocado												€ 10,50
Avocadospread / wortel / radijs / bosui
Hollander												€ 9,50
Belegen kaas / komkommer / hardgekookt ei /
rucola / huisgemaakte honing - mosterddressing
Meatlover												€ 10,50
Américain / augurk / kappertjes
Sweet Delight											€ 7,50
Hazelnootpasta of pindakaas /
schijfjes banaan / aardbei / chiazaadjes

CROQUE

SOEP

Atlantis			

Soep van het moment
Met seizoensgroenten

€ 13,50
Creamcheese / avocado /
gerookte zalm / bosui
Holy Goat				€ 9,00
Geitenkaas / rode biet /
honing / tijm
Bijna Klassiek			

€ 9,00

Hakuna Matata			

€ 12,00

Ham / belegen kaas / courgette
Gegrilde kip / belegen kaas /
tomaat / avocado /
basilicumvinaigrette

EXTRA

€ 6,00

Glutenvrij brood			€ 1,50
Enkel op bestelling
Avocadospread			 € 2,00
Avocado		 		€ 2,00
Kip 					€ 2,50
Zalm					€ 4,00
Spek					€ 2,00
Ei (zachtgekookt of roerei)
€ 1,50

ZOETIGHEDEN

ZOETIGHEDEN
Appeltaart											€ 4,20
Huisgemaakte Chocoladetaart								€ 4,50
Flapjacks											€ 2,00
Chocolade / veenbessen
Assortiment gebak										zie koeltoog

Kijk voor ons dagvers assortiment van gebak & koekjes even in onze koeltoog en aan de kassa!

BESTELLING

Diameter 24 cm / 10 tot 12 porties

Onze taarten / koekjes kunnen ook steeds besteld worden, minstens 2 dagen op voorhand.
Pumpkin Dreamcake									€ 30,00
Een heerlijk herfstig pompoentaartje met een haver-dadel bodem. (Vegan)
Blueberry Dreamcake									€ 30,00
De heerlijke smaak van bosbessen, volledig guiltfree. Gezoet met macadamiahoning
met een bodem van walnoot. (Vegan)
Bosbescitroencake										€ 21,00
Een lekker fris & toch zoet stukje cake.
Chocoladecake										€ 21,00
Een heerlijk intense chocoladetaart met pure cacao. (Vegan)
Avocado-limoentaart									€ 30,00
Een heerlijk verfrissend stukje gebak met een bodem van kokos & amandel
en een vulling van limoen. (Vegan)

