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

EGGS BENEDICT ................................ 9,20

GRANOLA & FRESH FRUIT .................. 6,20

Verse jus, croissant, brood vanMenno,
notenbrood, kaas, ham en gekookt ei

Gepocheerde eieren op een brioche bol met
siracha hollandaise, ham en tomaat

Griekse yoghurt / Greek yoghurt

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

Poached egg on a brioche bun with siracha
hollandaise, ham and tomato

BANANA TOFFEE PANCAKES

*vegetarian version Eggs Florentine (with
spinach)

8,50
Pannenkoeken met banaan,
gezouten karamel en pecan noten

American pancakes with banana,
salted caramel and pecan

MUSHROOMS ON TOAST....................... 8,50
Haagse Oesterzwammen met spinazie, geraspte
pecorino en groene kruidenmayonaise
Local oyster mushrooms with spinach, grated
pecorino and green herbs mayonnaise

(HUEVOS) EGG RANCHEROS ............. 9,80
Eieren gesudderd in een Mexicaanse saus van
tomaat, bonen, mais en chipottle pepers met
crème fraiche en avocado
Eggs slowly cooked in a Mexican sauce of
tomato, beans, corn and chipotle peppers with
crème fraiche and avocado

BREAKFAST BURGER ........................ 11,50
Burger van limousinrund met ei, spek en kaas
op een brioche bol met kruiden mayonaise en
huisgemaakte ketchup
Limousin beef Burger with egg, bacon, cheese on
a brioche with herbs mayonnaise and ketchup

BLOSSOM’S FAVORITE OMELET
9,70
Japanse omelet met zalm, sojasaus
groene asperges, wasabi mayonaise en
zeewier flakes

Japanese omelette with salmon, soya
Green asparagus, wasabi mayonnaise and
seaweed flakes

ORGANIC EGGS ................................... 7,00
SCRAMBLED / OMELET / UITSMIJTER

Tomaat/tomato, ui/onion ................................... 0,50
Avocado/avocado, spinazie/spinach ................... 1,50
Kaas/cheese, ham/ham, spek/bacon ................... 1,50
Gegrilde groenten/grilled veggies ...................... 1,50
Haagse zwammen/mushrooms ......................... 2,00
Gerookte zalm/smoked salmon .......................... 3,00

DESEMBROOD sourdough vanMenno LANDBROOD vanMenno’s pain de campagne
CHICKEN SALAD ................................. 13,50
Oosterse Salade met pittige kip en cashewnoten,
taugeh, asperges en bosui
Oriental Salad with spicy chicken, cashew nuts,
bean sprouts, green asparagus and spring onions

BLT .................................................... 8,90

OLD CHEESE ........................................ 7,50

Miso geglaceerde bacon, lettuce, tomaat,
geserveerd met siracha mayonaise

Biologische oude kaas van Bastiaanse met
pompoenhummus en gebakken spinazie

Miso glazed bacon, lettuce, tomato, served with
siracha mayonnaise

Organic old cheese from farmer Bastiaanse with
pumpkin hummus and spinach

WINTER SALAD .................................. 11,50
Salade van stoofpeertjes met blauwe kaas en
gekarameliseerde walnoten
Salad of stewed pears with blue cheese and
caramelized walnuts

SOUP OF THE SEASON ....................... 6,00
Vegetarische soep, met brood en boter

Vegetarian soup, served with bread and butter

SMOKED SALMON ............................. 9,20
Gerookte zalm met mierikswortelmayonaise,
komkommer, bonitoflakes, sesam en avocado
Smoked salmon served with horseradish
mayonnaise, bonitoflakes, sesame and avocado

ARTICHOKE & TALEGGIO.................. 8,20
Tapenade van artisjok met gegrilde groenten,
taleggio en pijnboompitten uit de oven

PASTA DELLA SEMANA
13,50
Huisgemaakte Pasta van verse ingrediënten
elke week weer anders! Kijk op het bord of
vraag de medewerkers.

Homemade Pasta made with fresh
ingredients this will change weekly. Check
our billboard or ask the staff.

Tapenade of artichoke with grilled vegetables,
taleggio and pine nuts from the oven

Ask the waiters

