Ontbijt tot 12.00 uur
Plankje met boterhammen, croissant, boter,
jam, kaas, gekookt eitje & verse jus

8,50

HOOI
7 dagen per week vers gemaakt eten
en drinken uit de streek

Boekweitcrackertjes, avocado, gekookt eitje,
mayo, jonge kaas, cherry tomaatjes

7,80

Overnight oats (warm of koud) met
havervlokken, kokosmelk, banaan, lijnzaad en
vers fruit

6,80

Pannenkoekjes van spelt en banaan met verse
vruchten en maplesyrup

6,90

Stevige soja- of boerenyoghurt met:

6,80

- rode vruchten compote, verse vruchten en
huisgemaakte granola

ma - vr

08.00 - 17.00

za - zo

09.00 - 17.30

www.hooiutrecht.nl
wifi: Lunchroom_Hooi
ww: HOOI2525

Verse Sappen
Verse Bio Jus d’orange

3,50

+ shot gember

0,80

+ shot yoghurt

0,60

Grote verse jus

4,80

Mixsap van rode vruchten, peer en
gojibessen

3,90

Groene Smoothie met mango, banaan,
spinazie, appel en avocado

4,50

Rood fruit smoothie met verse jus,
yoghurt, lijnzaad en blauwe bessen

of
- banaan, kaneel, honing, noten en huisgemaakte

5,00

granola

Croissant met boter

2,90

Croissant met jam, kaas of chocopasta

3,10

Scones met jam en clotted cream

4,90

Los Freiland ei

1,50

Tosti kaas

4,40

Mail naar info@hooiutrecht.nl

Tosti rauwe ham en kaas

4,90

of bel 030 - 767 00 61

Boterham met jam, stroop, pindakaas,

3,20

chocopasta of plak kaas

Iets te vieren?
Bij HOOI kun je ook in de avonduren
terecht voor het organiseren van jouw
feestje of borrel.

HOOI
7 dagen per week vers gemaakt eten
en drinken uit de streek

ma - vr

08.00 - 17.00

za - zo

09.00 - 17.30

Lunch 12.00 tot 16.00 uur
Meergranen desem boterhammen van Menno (gistvrij en zonder broodverbeteraar) met:
* Klassieke hummus met rucola en gegrilde
groenten
* Biet-mierikswortelspread met belegen
geitenkaas en hazelnoot

radijsjes

wifi: Lunchroom_Hooi

7,50

6,90

* Rosbief met mierikswortel mayonaise
en pijnboompitjes

7,50

* Noten-rozijnenbrood met appel-perenstroop

ww: HOOI2525

en oude kaas

6,90

Soep van de maand, geserveerd met een snee
brood en zoute boter (zie krijtbord)

6,50

Hartige taart van de maand, geserveerd met
frisse salade (zie krijtbord)

Appel-notentaart

3,50

Cake van de week (glutenvrij)

2,80

Crumble met appel en zomerfruit

3,40

Red Velvet (Bijzondere taarten fabriek)

3,80

Vegan carrot cake met sinastopping

3,90

Chocolade taart (glutenvrij)

3,80

Scones met jam en clotted cream

4,90

6,90

* Eiersalade van tante Nelly met ui en

www.hooiutrecht.nl

Zoetigheden

8,20

Salade geitenkaas met spinazie, walnoten, appel,
balsamico, parelgerst, snee brood en boter 9,90

Plankje met hartige taart, soep en salade;
voor wie flinke trek heeft of zin om te delen
12,70
Tosti kaas

4,40

Tosti rauwe ham en kaas

4,90

Tosti kaas en gegrilde groenten

5,10

