
devitaminekantine.nl Menukaart

Bedrĳfscatering
Broodjes, soepen en salades, sappen, vers fruit, 
de lekkerste borrelplanken. Stipt bezorgd en
met liefde gemaakt.
Van een paar tot heel veel medewerkers.

Social Coffee
Gewoon. Omdat het kan. Bestel één koffie, reken
er twee af. Er lopen mensen in de stad die we blĳ
maken met de door jou gedoneerde koffie.

Vooraf bestellen, lekker handig!
Wil je dat jouw bestelling al klaar is als je die
op komt halen? Dat kan. Kies waar je zin in hebt,
bel je bestelling door, dan is het op tĳd klaar.

Openingstĳden
Maandag t/m vrĳdag 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur

DeVitamineKantine
Langendĳk 1 4201 CE Gorinchem
0183 515 362



Ontbijt
Yoghurtbowl  8,50
Met vers fruit, huisgemaakte granola en honing
 
Smoothiebowl  9,00
Mango, aardbei, banaan en havermelk met vers fruit,
chiazaad en kokossnippers

Wentelteefjes  8,50
Van ons eigen zuurdesembrood met vers seizoensfruit

Sandwiches
Ons brood is afkomstig van Handgemaaktbrood.
Echt bakkersbrood volgens een 100 jaar oude 
desemreceptuur. 100% natuurlĳk, zonder toevoegingen.
We serveren dubbele-boterhammen. Bruin of wit.

Bietenhummus (V)        9,50
Met feta en gegrilde groenten

Buffel Burrata (V)        9,50
Zachte kern van burrata, verse tomatensalsa en
basilicum-olie
Extra: Serranoham +2,00   

Avocado Mexico        9,50
Avocado, cherrytomaat, rode peper, rode ui, gekookt ei
Extra: Bacon +2,00       
Extra: Gerookte zalm +2,00       

Carpaccio         9,50
Pesto, vers gesneden carpaccio, Parmezaan, rucola

Serranoham         9,50
Vers van het mes, gepofte knoflook, tomatensalsa,
basilicum-olie

Tonĳnsalade 9,50
Met appel, cherrytomaat en rode ui, feta en gemengde sla

Wraps
Krokante Kip         8,50
Gegrilde groenten, cherrytomaat, gemengde sla, wasabi-
mayonaise

Gerookte Zalm         8,50
Avocado-spread, gekookt ei, gemengde sla

Hummus (V)       8,50
Bietenhummus, feta, gegrilde groenten

Hamburgers
We serveren onze hamburgers op een brioche broodje.

Pulled Chicken        10,50
Gepekelde wortel- komkommer en kool, huisgemaakte
barbecuesaus en gebakken uitjes

DeVitamineKantine Burger     10,50
Mager rundergehakt, jalapeños, augurk, rode ui, kaas,
gemengde sla en sriracha mayonaise

Runderburger met blauwe kaas     10,50
Vĳgenchutney en rode uiencompote

VegaBurger (V)  10,50
Burger op basis van rode biet en linzen, rode ui, jalepeño
augurk, kaas, gemengde sla, sriracha mayonaise

Gepofte zoete aardappel  5,50
Met zure room, jalepeño en Parmezaan

Salades
Krokante kip      8,50 - 11,50 (groot)
Gegrilde groenten, komkommer, tomaat, Parmezaan,
wasabi mayo, gemengde sla

Vegetarisch (V)     8,50 - 11,50 (groot)
Feta, gegrilde groenten, krokante kikkererwten,tomaat,
komkommer, basilicum-olie

Burrata (V)   8,50 - 11,50 (groot)
Zachte kern van Burrata, tomatensalsa, komkommer,
basilicum-olie

Soepen
De lekkerste huisgemaakte soep.
Tom Kha Kai  4,00 - 1 persoon 6,00 - 1 liter 10,00
Courgettesoep  4,00 - 1 persoon 6,00 - 1 liter 10,00
Soep van de dag  4,00 - 1 persoon 6,00 - 1 liter 10,00

Smoothies & Sappen
Sinaasappel, banaan, aardbei  3,50 – 4,50 (groot)
Spinazie, mango, banaan, havermelk  3,50 – 4,50 (groot)

Vers geperste sappen ut de slow-juicer        3,80 – 7,50 (groot)
Groen: Appel, spinazie, komkommer, munt en citroen
Rood: Appel, rode biet, wortel en gember
Geel: Appel, gember, citroen, munt en kurkuma

Koffie & Warme dranken
We hebben onze eigen huiskoffie. Een melange van
Afrikaanse en Aziatische bonen. Door Hollandse
meesterbranders, iets donkerder, Italiaans gebrand.

Espresso        2,25
Americano        2,50
Cappuccino        2,75
Cappucino Groot      4,50

Havermelk    + 0,50 (in plaats van melk)
Extra shot espresso  + 0,75 

Thee     2,50 (keuze uit 6 smaken)

Frisdranken & Sap
Coca Cola    2,50    
Coca Cola zero   2,50    
Ice tea    2,50
Ice tea green   2,50

Fristi      2,50
Chocomel      2,50
Chaudfontaine plat    2,50
Chaudfontaine bruisend  2,50

Voedselallergie? Laat het ons weten. Dan houden we er rekening mee.

Latte Macchiato   2,75
Flat White    3,25
Warme Chocolademelk  2,75


