HONGERSTILLERS

ENERGIEDRANK

Ons brood komt van lokale bakkers uit de stad. Elke dag
vers gebakken pompoenbrood.

De koffie van Koffiestation is verser dan vers, wordt
lokaal en ambachtelijk gebrand door Douwe en Emiel,
en heeft een duidelijke afkomst. Voor de beste smaak
serveren we alle onze koffie's met een dubbele shot
espresso. Liever een enkele shot? Vraag ons gerust!

club sandwich

Drie plakken brood, belegd met knapperige bacon,
huis-gemarineerde kip, cheddar, tomaat,
komkommer, sla en mayonaise.

Vega sandwich

Drie plakken brood, belegd met humus,
komkommer, tomaat, gegrilde paprika & sla.

SALMON sandwich

Drie plakken brood, belegd met gerookte zalm,
garnalensalade, rode ui, kappertjes,
komkommer & dilledressing.

OM TE SMIKKELEN
Al onze taarten worden lokaal gemaakt door onze
vrienden van PS Koffie in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat.

Appeltaart

3,50

Vers en ambachtelijk gebakken met smakelijke appels.

Caramel-shortcake

3,00

taart van de week

3,50

Een heerlijk taartje met caramel en chocolade.

Wisselend assortiment, vraag naar onze special.

Croissant

7,25

6,25

7,75

4,75

Tosti Mozzarella

4,75

Tosti Spaak

Huisgemarineerde kip, cheddar, tomaat, gegrilde
paprika en naar wens een beetje sambal.

Tosti Chorizo

Belegd met chorizo, kaas, rode ui & aioli.

5,00

5,00

DORSTLESSERS
Flink gekoerst en toe aan een lekkere verfrissing?
Probeer de frisdrank van onze oosterburen uit Hamburg,
of een puur natuurlijk sapje uit Zeeland.

2,50

Espresso (dubbel)

2,75

Espresso macchiato *

2,75

Koffie (americano)

2,75

FILTERKOFFIE

Tosti ham/kaas
Frisse mozzarella, pesto en zongedroogde tomaat.

De thee komt van de kruidenspecialist op de Groninger
Markt, zonder toegevoegde stoffen. Gewoon lekkere
en eerlijke thee!

(vraag naar de mogelijkheden)

Cappuccino *

3,00

FLAT WHITE/Cortado *

3,00

Latte *

3,00

Latte macchiato *

3,50

Chai latte *

3,50

IJS-Cappuccino *

3,50

Warme chocolademelk

3,00

Verse muntthee

3,00

Verse gemberthee

3,00

Thee (van de markt,diverse smaken)

2,75

* ook mogelijk op basis van sojamelk of havermelk.

Ook mogelijk met kaas, jam of Nutella voor 1,00 extra.

Earth Water (met of zonder bubbels)

2,75

TWEE boterhammen met
pindakaas

FRITZ-KOLA

2,75

wist je dat...

3,50

FRITZ-KOLA SUIKERVRIJ

2,75

Franse kwark met
fruit/granola

4,75

FRITZ-LIMO SINAS

2,75

Je bij ons ook je fiets kunt laten repareren in de
werkplaats beneden? Dus neem je koersfiets gerust
een keertje mee naar Spaak!

FRITZ-LIMO CITROEN

2,75

FRITZ-LIMO RABARBER

2,75

altijd in ontwikkeling

Fritz-limo appel kers vlierbes

2,75

SCHULP APPELSAP

2,75

Schulp appelS & perensap

2,75

Spaak is een zaak die van ontwikkeling houdt.
Het kan dus zijn dat bij je volgende bezoek deze
kaart er net iets anders uit ziet. Heb je suggesties,
of mis je iets op deze kaart? Laat het ons
vooral weten!

SCHULP SINASAPPELSAP

2,75

RANJA

1,00

Lekkere bak met franse kwark, fruit en granola.

Zin om mee te fietsen?
Wij organiseren elke
zaterdag & zondag onze Spaakrit.
Een rondje wielrennen; +/- 60km,
09.30 verzamelen, 10.00 vertrek,
deelname is kosteloos!

Water uit de kraan? Even vragen, geen probleem!

www.spaak.cc

info@spaak.cc

SPAAK GAST

nogeenkopjekoﬃe?

@spaakgroningen

