Wij vertellen graag aan iedereen waarom onze
gerechten zo lekker zijn. Blossom maakt alle
producten dagvers, veelal zonder overbodige
toevoegingen en kiest waar mogelijk biologisch.
En dat proef je!
Door het jaar heen kiezen wij onze ingrediënten
uit per seizoen. Onze kaart wordt dan ook
iedere keer met zorg samengesteld. Zo ontstaan
bijzondere combinaties, waarbij het water je in
de mond loopt.

Brood vanMenno bakt dagelijks
desem- en landbrood op traditioneel
Franse manier, zonder toevoegingen.
Smaakvolle vleeswaren halen wij om
de hoek in de Reinkenstraat bij
scharrelslagerij ’t Oude Ambacht.
Onze biologische eieren en kazen
worden wekelijks gebracht door
Joost en Roy van ’t Cereaal.

Wij vinden het een goede ontwikkeling dat
steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in wat
zij eten. Blossom is hier iedere dag mee bezig.
Zo gaan wij dagelijks op zoek naar de beste
koffie, het lekkerste brood, de mooiste groente
en fruit en de meest eerlijke vleeswaren. Graag
stellen wij jullie dan ook voor aan onze
leveranciers die wij inmiddels persoonlijk
kennen.

BREAKFAST PLATTER ............ 10,50
Verse jus, croissant, brood vanMenno,
notenbrood, kaas, ham en gekookt ei

Fresh orange juice, croissant, pain de campagne,
nut bread, cheeses, ham and a boiled egg

MATC HA COCOS PANCAKE S
8,50

AVOCADO TOAST ....................... 8,95
Gepocheerd ei op toast met smashed avocado,
spinazie en chillievlokken (extra zalm +3,00 /
extra bacon +1,50)
Poached egg on toast with smashed avocado,
spinach and chilli flakes (add. salmon +3,00 /
add. Bacon +1,50)

BOMBAY EGGS ........................... 9,75
Eieren gesudderd in een rijke saus van tomaat,
spinazie en Indiase kruiden met naanbrood

Pannenkoekjes geserveerd met
gebakken banaan en kokosvlokken
(extra avocado +1,00)

Eggs slowly cooked in a sauce of tomato, spinach
and Indian spices served with homemade Naan

Pancakes served with baked banana
and coconut flakes (add. avocado
+1,00)

Crostini met ricotta, aardbeien, basilicum en
haagse honing

Rauwkost salade met rijstnoedels, mango en een
sesam gember dressing met tempeh of gamba’s

Griekse yoghurt / Greek yoghurt

Kokos yoghurt / Cocos yoghurt ........................ 7,25

AMERICAN PANCAKES ............. 7,50
Pannenkoekjes geserveerd met ahornsiroop en
vers fruit (extra bacon +1,50)

Pancakes served with maple syrup and fresh fruit
(add. bacon +1,50)

ORGANIC EGGS ......................... 6,95
SCRAMBLED / OMELET / UITSMIJTER

Tomaat/tomato, ui/onion ................................... 0,50

STRAWBERRY CROSTINI ........... 7,50 Avocado/avocado, spinazie/spinach.................. 1,00

Crostini with ricotta, strawberies, basil and local
honey

NOODLE SALAD ....................... 13,50

GRANOLA & FRESH FRUIT ...... 6,25

Kaas/cheese, ham/ham, spek/bacon ................... 1,50
Gegrilde groenten/grilled veggies ...................... 1,50
Zalm/salmon ....................................................... 3,00

DESEMBROOD sourdough vanMenno LANDBROOD vanMenno’s pain de campagne

Colwslaw with rice noodles, mango and a sesame
ginger dressing with tempeh or shrimps

BL(A)T ......................................... 8,50

OLD CHEESE .............................. 7,25

ASPARAGUS AND BURRATA . 13,50

Bacon, lettuce, avocado, tomato, served with
mustard mayonnaise

Organic old cheese from farmer Bastiaanse with
turnip pesto and grilled green asparagus

Salade van veldsla en rucola met groene asperges
burrata, pijnboompitjes en geroosterde kappertjes
(extra ham + 1,50)
Salade with green asparagus, burrata, pine nuts
and roasted capers (add. ham + 1,50)

Bacon, lettuce, avocado, tomaat, geserveerd
met mosterdmayonaise

CHICKEN TANDOORI ................ 9,75
Gegrilde kip met tandoori kruiden, ingelegde
rode ui, jalapeños en een yoghurt- muntsaus

Grilled chicken with tandoori herbs, red onions,
jalapeños and yoghurt- mint sauce

RATATOUILLE ........................... 7,95
SOUP OF THE SEASON ............ 5,50

Gegrilde groenten, tomaat, paparika, aubergine,
courgette geserveerd met gerookte geitenkaas

Vegetarian soup, served with bread and butter

Grilled vegetables, tomato, paprika, eggplant,
zucchini served with smoked goat cheese

Vegetarische soep, met brood en boter

Biologische oude kaas van Bastiaanse met
raapsteeltjes pesto en gegrilde groene asperges

ST EAMED BU NS

8,50
Vietnamese gestoomde broodjes
(Gua bao) geserveerd met Pulled
Jack fuit
Vietnamese buns served with
Pulled Jack Fruit

