Wij vertellen graag aan iedereen waarom onze
gerechten zo lekker zijn. Blossom maakt alle
producten dagvers. En dat proef je!

Brood vanMenno bakt dagelijks
desem- en landbrood op traditioneel
Franse manier, zonder toevoegingen.

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.

Smaakvolle vleeswaren halen wij om
de hoek in de Reinkenstraat bij
scharrelslagerij ’t Oude Ambacht.

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.

Onze biologische eieren en kazen
worden wekelijks gebracht door Joost
en Roy van ’t Cereaal.

HEALTHY BREAKFAST PLATTER ...............10,50

EGG WRAP ............................................. 9,50

Verse jus, avocado toast, yoghurt, vers fruit en een
gekookt ei

Wrap ingerold met gerookte zalm, avocado verse
dille en feta geserveerd met kleine salade

Fresh orange juice, avocado toast, yoghurt, fresh
fruit and a boiled egg

Egg wrap with smoked salmon, avocado, dill and a
fresh salad

GRANOLA & FRESH FRUIT .....................6,50

AVOCADO TOAST ................................. 8,50

Healthy lunch

Griekse yoghurt met granola en vers fruit

Toast met avocadomousse, feta, pecan noten,
granaatappel (extra gekookt ei +1,00/ bacon+2,00)

Blossom cakes

Greek yoghurt with granola and fresh fruit yoghurt

AÇAI NA TIGELA………………. 8,00

Toast with avocado mousse, feta, pecan nuts and
pomegranate (add boiled egg +1,00 bacon+2,00)

ALSO FOR TAKE OUT
Brunch
High tea
Working lunch

Gifts
And more….

100% Açai with fresh fruit & homemade granola

ORGANIC EGGS........................................7,50
SCRAMBLED / OMELET / UITSMIJTER
Tomaat/tomato, ui/onion ................................... 0,50
Avocado/avocado, spinazie/spinach ................... 1,50
Kaas/cheese, ham/ham, spek/bacon .................. 2,00
Gerookte Zalm/Smoked Salmon .......................... 3,00

VEGAN OPTIONS:
Avocado toast /Acai/Quinoa Bowl/Soup
And sometimes we have more

Bestellen?
Door de QR-code te
scannen, kom je bij het
bestelformulier.

GEROOKTE ZALM .................................. 9,75
Citroenmayonaise, rode ui en gekookt ei

SOURDOUGH or PAIN CAMPANGNE

Smoked Salmon lemon mayonnaise, red onions
boiled egg

CHICKEN & AVOCADO ...........................9,75

BLOSSOM POWER BOWLS
Healthy, fresh and powerrrrrful

BL(A)T ...................................................... 9,00

INDONESIAN BOWL ............................. 12,50

Avocadomousse met kruidige ‘cajun’ style gegrilde
kip, witte kaas en jalapeno dressing

Bacon, lettuce, avocado en tomaat geserveerd met
mosterd mayonaise

Nasi goreng met extra groente, pindasaus en
gebakken ei. Extra 2 kipsate… 5,00

Avocado mousse and cajun spiced grilled chicken
served with white cheese and jalapeno dressing

Bacon, lettuce, avocado, tomato served with
mustard mayonnaise

Nasi goreng with extra veggies, peanut sauce, fried
egg. Add 2 chicken sate… 5,00

QUINOA BOWL ...................................... 12,50

GOATCHEESE & CHUTNEY .....................9,00
Warme geitenkaas en huisgemaakte
pruimenchutney, noten en groene tomaat.
A Warm goat cheese sandwich served with
homemade plum chutney and nuts and green
tomatoes

SOUP OF THE SEASON .......................... 6,00
Vegetarische soep geserveerd met brood en boter.
Vegetarian soup served with bread and butter

Super gezond! Bowl met quinoa, bietjes, wortel,
aubergine, edamame, zuurkool en hummus en een
zachtgekookt ei.
Super healthy bowl with quinoa beets, carrot,
roasted eggplant, edamame, hummus sauerkraut
and a soft boiled egg.

