tot 16.00

ONTBIJT
Granola v 
huisgemaakt met Griekse yoghurt en
vers fruit

5,5

Açaí bowl 
met açaí bessen, amandelmelk en
huisgemaakte granola

Mango bowl 
met mango, amandelmelk,
huisgemaakte granola en vers fruit

Wentelteefjes v 
van suikerbrood met vers fruit en karamel

Banana pancakes v 

7,5

BAGELS & BAGUETTES
5,5

Bagel oude kaas 
v

7,5

Bagel met pulled chicken6,5

7,5

Bagel met eiersalade v 6,5

mashed avocado toast, roerei,
huisgemaakte granola met Griekse
yoghurt, vers fruit en wentelteefje
bacon +1,5
merguez +1,5

en avocado

Royale with cheese
van rund

met cream cheese, rode ui en verse
groene kruiden

met bacon, sla, tomaat en mayonaise

Royale with cheese
van Beyond Meat v 

Baguette mitraillette8,5

cheddar, augurk, salade en Frites uit Zuyd

met rucola, parmezaan, truffel en
pijnboompitten

TOSTI’S & CROQUES
5,5

2 spiegeleitjes op geroosterd zuurdesem
met spinazie, boerenham, oude kaas en
hollandaise

14,5

SALADS
Burrata salade v 
met gemarineerde tomaten,
verse groene kruiden en croutons

Carpaccio salade

Kaas v 

Oeufs Ramona9,5

14,5

Baguette BLT7,5

op huisgemaakte zuurdesem

2 eitjes gepocheerd in tomaten-paprika
saus met feta en spinazie
chorizo		
+1,5

14,5

cheddar, augurk, salade en Frites uit Zuyd

Baguette carpaccio9,5

Shakshuka v 9,5

Flammkuchen XXL
parmaham

Bagel zalm8,5

met basilicum en tomaat

6,5

Ramona’s club sandwich10,5

met kip, bacon, sla en tomaat,
eiersalade en Frites uit Zuyd

met mozzarella, tomaatjes en basilicum

Baguette burrata v 8,5

op huisgemaakte zuurdesem

SPECIALS

groene asperges en Parmezaan

met merguez, sla, frites uit Zuyd en
Ramona’s saus

EIEREN & TOAST
+2,5
+1,5
+1,5
+1,5
+1,5
+3,5

13,5

toast gepocheerd ei met hollandaise, huisgemaakte granola met Griekse yoghurt,
vers fruit en banana pancake
bacon of merguez +1,5

met tomaat en radijs

Ramona’s ontbijt 12,5

Mashed avocado
Bacon		
Merguez		
Boerenham
Oude kaas
Gerookte zalm

v

7,5

v

Roerei of spiegelei 3 stuks

Ramona’s Brunch

met rucola, Parmezaan, truffel en
pijnboompitten

13,5

14,5

SMOOTHIES
Blondie

Boerenham & kaas

6,5

acerola, mango, kokos, passievrucht,
ananas en appel

Avocado, kaas & sambal v 

7,5

The Hulk 

4,95

4,95

Croque monsieur

8,5

avocado, spinazie, mango, appel,
broccoli, tarwegras,gerstegras en spirulina

Croque madame

9,5

Scarlett 

EXTRA SIDES

rode biet, wortel, papaya, appel,

4,5

Frites uit Zuyd v met mayonaise Zoete aardappelfriet v met Ramona’s saus
Frisse salade v van kropsla met croutons en Parmezaanse kaas
v vegetarisch

veganistisch

4,95

