
                3-gangen menu        
17:00 - 21:30

Keuze uit alle voor- , hoofd- en  35 
nagerechten. Er geldt een supplement 
voor de cocktails van 4,50

Voorgerechten
17:00 - 21:30

Tom Kha Kai  9,5
met kokos, rode curry, citroengras, 
champignons, koriander en tofu

Miso Veggies  9
met broccoli, romanesco, bloemkool, 
krokante tofu, miso en sesam

Burrata 10
met courgette, olijven, kappertjes, 
venkelzaad, zwarte peper en pijnboompitten

Geroosterde Knolselderij 9
met ponzu, bosui en rode peper 

Gemarineerde Prei  9
met miso, bieslook en prei chips 
 

Hoofdgerechten 
17:00 - 21:30

Polpette di Melanzane   17,5
met aubergine in tomatensaus, 
pijnboompitten, scamorza en brood

Geroosterde Pompoen  19,5
met katsu curry en komkommersalade 

Knolselderij Steak   18,5 
met paddenstoelen, beurre de paris 
en friet 

Mushroom Scallops  17 
met pastinaakpuree en zwarte knoflook

Jackfruit Rendang  17,5
met kokosgroenten, komkommer en rijst 

Bijgerechten
12:00 - 21:30

Frites  5
met mayonaise (met rendang + 3)

Gemengde salade  4,5 

Geroosterde groenten  5

Kids
12:00 - 21:30

Tosti  5
met kaas en ketchup   
   
Spaghetti Pomodori  8,5
met tomatensaus

Dessert 
17:00 - 21:30

Gekarameliseerde Ananas  7,5
met mango/passievrucht sorbet en kokos  

Triple Chocolate 7,5
met brownie, chocolade mousse en witte 
chocolade crumble  

Bananenbrood   7,5
met kokos crème, slagroom, walnoten 
en karamel 

Sundae 7,5
met vanille-ijs, chocoladesaus, 
slagroom, rood fruit compote, cantuccini
en chocolade crumble

Espresso Martini 12,5
wodka, koffielikeur en dubbele espresso

Meringue Martini 11
limoncello, kokosroom, citroen en vanille 
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100% Vega
Deal with it.
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Ontbijt & Lunch

Kick-Start Ontbijt
10:00 - 16:00

Croissant  4
met boter en jam 
 
Hangop (of kokosyoghurt + 2.5) 8.5
met granola, gojibessen, rood fruit 
en honing of ahornsiroop

Winter Porridge  8
met haver, kokosmelk, peer, walnoten, 
geschaafde kokos, ahornsiroop, blauwe 
bessen en rozijnen

Bananenbrood 7,5
met kokos crème, walnoten en karamel

Avocado Toast  11,5
met cherry tomaten, gepocheerde eieren 
en chili olie 

Conscious Lunch
12:00 - 16:00

Tom Kha Kai 9,5
met kokos, rode curry, citroengras, 
champignons, koriander, tofu en brood

Miso groente salade  11
met broccoli, romanesco, bloemkool, 
krokante tofu, miso, sesam en brood

BLT sandwich  8,5 
met tofu, sla, gerookte tomaat en vegan 
mayonaise

Broodje Rendang  11
met jackfruit rendang en ingelegde 
komkommer 

Broodje Polpette 14,5
met tomatensaus, aubergine en scamorza 

Landbrood Hummus 9.5
met geroosterde groenten, dukkah 
en tahini dressing 

Landbrood Muhammara  9
met granaatappel en koriander saus   

Paddenstoelen op Toast 13
met gebakken ei en geschaafde parmezaan

Kimchi Tosti  7.5
met jonge kaas

Kids
12:00 - 21:30

Tosti  5
met kaas en ketchup   
   
Spaghetti Pomodori  8,5
met tomatensaus   
   

Bijgerechten
12:00 - 21:30

Frites  5
met mayonaise (met rendang + 3)

Gemengde salade  4,5 

Geroosterde groenten  5

100% Vega
Deal with it.
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Wat maakt ons Conscious? 

100% vegetarisch
Al ons eten is volledig vegetarisch en grotendeels vegan. We 
geven groentes een verrassende nieuwe betekenis! En terwijl 
we ervoor zorgen dat jij heerlijk eet, zorgen we tegelijkertijd 
ook een beetje extra voor onze planeet. 

100% biologisch 
Het eten & drinken is biologisch, dat smaakt gewoon echt 
lekkerder! Wij kiezen onze leveranciers zorgvuldig uit en 
kiezen voor zoveel mogelijk lokale- en seizoensgebonden 
ingrediënten.

100% duurzaam 
Ons menu is niet alleen duurzaam, we verbruiken ook duur-
zame energie door onder andere de zonnepanelen op ons 
dak! Oh, en ons interieur is ook volledig duurzaam, gevuld 
met tweedehands meubels en frutsels.

Wij planten bomen
Om onze planeet groener te maken, planten wij bomen. En jij 
kan ons helpen! Doneer €1 (we kunnen dit aan je rekening 
toevoegen) en help ons om het Conscious bos uit te breiden.


