All Day Brunch & Easy Dining
Chillen*Drinken*Eten
Met als extra ingrediënt een klein snufje tropische vibes...
Onze benadering is nèt even anders. Alle gerechten op deze kaart zijn in de basis voedzaam, gezond en plantaardig.
Omdat wij juist nú geloven in het verhogen van je weerstand.
Bij Bennie’s geloven we trouwens ook in genieten en in het vinden van de juiste balans. Daarom kun je bij veel
gerechten zelf kip, gerookte zalm, vlees of een vleesvervanger toevoegen.
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HEB JE EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

Bennie’s Bowls

Zuurdesem toast met matcha-cashew spread
Met sliced banana, ahornsiroop en chiazaad VG

Think Pink Bowl VG
Pitaja nice cream bowl met aardbei, korenbloem en
home baked granola 				

11

Salty Caramel Nice Cream Bowl VG
Nice cream bowl met pindakaas, grijs zout & home
baked granola 					

10

8

Bread Toppings

Berry Smoothie Bowl VG
Semifrozen bowl met verse spinazie, banaan,
zomerbessen en een vleugje gember gegarneerd met
pindakaas, sliced banana, chiazaad en home baked
granola 					
10

Bawykov zalm
Gebakken bacon
Scrambled tofu
Gepocheerd ei

			
			
			
			

7
4,5
5,5
2,5

Wij beleggen de zuurdesem toast met eitjes gelegd door onze kipjes
Piet & Gerrit. Ze scharrelen hier de hele dag op het terrein. De eitjes
worden aangevuld met eieren gelegd door de kippen van buurman
Jantje.
Bennie’s Buddha Bowls

Bennie’s Brunch & Bread
Home baked granola VG
Met vers fruit, ahornsiroop & sojayoghurt

8

American Pancakes VG
Met geslagen kokosroom, rood fruit & chocoladesaus
gezoet met erythritol
		
10
Zuurdesem toast VG
Met vegan Nutella, sliced banana & Peanut Butter Drizzle
						
8
Zuurdesem avocado toast VG
Met geroosterde tomaatjes, vegan crème fraiche en
waterkers 					

8

Zuurdesem toast & Eggs Bennie VE
Twee gepocheerde eieren met roergebakken spinazie,
crème fraiche & Hollandaisesaus saus
9

Curry Madras Bowl VG GV
Zachte veggie curry met bruine rijst & verse koriander
grote bowl 					
11
kleine bowl
					
8
Rainbow Bowl VG GV
Quinoa, roergebakken paddenstoelen, zoetzure
komkommer, avocado met sesamzaad, sojabonen, rode
kool, waterkers en limoen
& een tahini dressing 				
grote bowl 					
11
kleine bowl
					
8

Veggie Bowl VG GV
Quinoa, zongedroogde tomaatjes, bimi,
geroosterde zoete aardappel, rode bietenhumus,
regenboogwortelen, avocado, vegan pesto saus met
roergebakken spinazie		
grote bowl 					
11
kleine bowl
					
8
Sushi Bowl VG
Sushirijst, wakame, gemarineerde rode kool,
sojaboontjes, mango, bosui, avocado, komkommer,
sesam, nori & wasabi 				
grote bowl 					
kleine bowl
					

11
8

Bennie’s Beyond Burger VG
Beyond burger op een vegan bun met tomaat,
guacamole, suikersla, gepofte paprika en vegan
mayonaise met daarbij zoete aardappel frietjes

16

Bennie’s Borrelhappen & Bites
Gefrituurde zoete aardappel frietjes met guacamole dip
						
4,5
VG
Robuust stokbrood met vegan pesto, frisse vegan aioli
VG
& olijven tapende 				
6
VG
Crispy veggie springrolls & chilisaus		

6

VG GV
		

5

Sweet Potato Bowl VG GV
Geroosterde zoete aardappel, little jam, avocado,
zoetzure komkommer, pompoenpitten en roergebakken
paddenstoelen 			
		
grote bowl 					
11
kleine bowl
					
8

Crudités met bietenhumus

Bowl Toppings

Tortilla chips met vegan gesmolten kaas, tomatensalsa
en guacamole			
		
8
VE GV

Bawykov zalm
			
Gebakken reepjes kip
			
Getrancheerde ossenhaas 			
Gebakken gamba’s
			
Gebakken tempeh
			
Vegan kipstuckjes
			

7
5,5
7
6,5
5,5
5,5

Sharing Bites
Stokbrood, pesto, aioli, olijven tapenade, springrolls,
crudités met bietenhumus			
15
VG

Bennie’ Sweets
Bennie’s Signature Brownie
Niet echt gezond maar wel glutenvrij en gruwelijk lekker
						
7
VE GV

Bennie’s Burgers

VG
Coco Dream Cream Cake semiraw		

7,5

Bennie’s Bio Beef Burger
Juicy beef burger op een bun met tomaat, guacamole,
suikersla, gepofte paprika en mayonaise met daarbij
zoete aardappel frietjes 				
17,50

Sorbetijs met vers fruit & geslagen kokosroom

7,5
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HEB JE EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

Maak kans!
Wij geven elke week een bowl naar keuze cadeau (exclusief drankje) voor
de leukste Insta story met jouw Bennie’s ervaring.
Om kans te maken volg @bennieshoutmaat en tag ons duidelijk in jouw story en wie weet ben jij die lucky bastard!

Zin om in de loungehoek een vuurtje aan te steken?
Dat kan vanaf 18.00. Bestel een vol kratje hout, aanmaakblokjes,
lucifers en een vuurschaal voor €10,00.
Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden willen
we je vragen om het vuur zo min mogelijk te laten roken. Dit kun
je voorkomen door tijdig hout op het vuur te gooien. Te bestellen
als je 18 jaar of ouder bent.

DRANKENKAART
Bennie’s Hot Drinks

Coffee								2,4
Espresso							2,4
Dubbele Espresso						4,2
Cappuccino							2,8
Latte Macchiato							3,2
Dalgona Coffee gezoet met Erythritol				5
Matcha Latte							3,5
Beetroot Latte							3,5
Chai Latte							3,5
Extra shot espresso 						1
		Keuze uit sojadrink, haverdrink & melk
			Ook decafé verkrijgbaar

Thee - Yogitea 							2,4

Classic

Rooibos

Green chai

Green energy

Green jasmine

Green balance
Verse muntthee							3,5
Verse gemberthee						3,5
				Honing + 0,50

Bennie’s Sodas

Lemonaid 							4
Organic soft drinks with pure, Fairtrade ingredients

				

Lemonaid Lime

Lemonaid Passion Fruit

Lemonaid Blood Orange

Lemonaid Ginger
ChariTea 							4

Freshly brewed organic iced tea from Fairtrade ingredients

			

ChariTea Red

ChariTea Green

ChariTea Black

ChariTea Mate
Mineraalwater – Plat						2,8
Mineraalwater plat | fles
				
5,5
Mineraalwater – Bruisend					2,8
Mineraalwater bruisend | fles
				
5,5
Pepsi Cola, Pepsi Cola Zero, Fanta				
2,5
Elderflower tonic
					
2,5
Premium Indian tonic
					
2,5
Mediterranean tonic
					
2,5

Bennie’s Smoothies

Green Monster							6
ananas, banaan, bladspinazie, limoen, kokoswater
Orange Blossom						6,5
aardbeien, vers sinaasappelsap, wortel, vleugje gember.

Bennie’s Beers

Bier								2,8
Peroni Bier							3,8
Weizen								4
Radler 								4

Bennie’s Wines

Huiswijn per glas
VG
Yuntero Verdejo / Sauvignon Blanc (bio)				
4,2
BIO BIO Chardonnay (bio)					4,2
Yuntero Rosado (bio)						4,2
VG
False Bay Syrah (bio)						4,2
Voor meer keuze kun je vragen naar onze wijnkaart

Bennie’s Booze

Skinny Bitch 							7,5
Wodka met bruisend mineraalwater 				
Mojito								7,5
Cuba Libre							7,5
Bacardi-Cola met limoensap

Aperol Spritz							5,5

Bennie’s G&T’s

Gins:								8,5

Crafter’s Aromatic Flower Gin

Crafter’s London Dry Gin
Tonics:




Elderflower tonic
Premium Indian
Mediterranean

Bennie’s Booze 0%

Radler 0,0%							3,4
Bier 0,0%							3,4
Mojito 0,0%							5,5
Rode wijn 0%							4,2
Witte wijn 0%							4,2

WIJNKAART
 Bubbles
Crémant de Bourgogne
Chardonnay & Pinot Noir, Simonnet Fébvre

De Brut is lichtgeel van kleur, terwijl de koolzuurbelletjes zeer fijn zijn en
onophoudelijk in het glas naar boven stijgen. De smaak is zacht en verfijnd
met een verfrissende afdronk.
								29,50

Lingot Martin
Vin du Bugey - Cerdon
Dit is een lichtrode mousserende wijn uit de buurt van Nantua,
die door de onvergiste pure druivensuikers uit de Gamay-druif een
fijn, zachtzoet en vruchtrijk karakter bezit.
Doordat deze feestelijk bruisende wijn slechts 8% alcohol bevat is het
een ideaal aperitief.
						per glas
6,00
						
½ fles 		
17,50
						
fles 		
32,50

 Rosé
Chateau de Berne

Grenache Noir, Cinsault, Cotes de Provence
De kleur van deze rosé is intrigerend licht met een neiging naar oranje.
De geur is vineus en zacht met tonen van rood fruit als aardbei en framboos.
De smaak is vrij vol, mild en verfijnd				
29,50

 Red
Domaine de Valmoissine

Pinot Noir, Coteaux du Verdon, Louis Latour
Soepele, fruitige en zacht smakende rode wijn, die het Bourgondische
Ën het kruidige karakter van de Provence in zich heeft.		
29,50

 White
Ardéche Chardonnay

Chardonnay, Louis Latour
Een volle, soepele witte wijn die sterke verwantschap vertoont met bekende
blanke Bourgognes.
De geur doet denken aan rijpe citrusvruchten en honing.
De afdronk is noot-amandelachtig en prettig droog.
								24,50

Chateau Haut Dambert

Sauvignon Blanc et Gris, Muscadelle, Entre Deux Mers
De combinatie van de druiven, geeft deze wijn zijn
unieke fris fruitige ronde smaak.
								24,50

Vouvray Cuvee de Perruchesí

Chenin Blanc, Domaine des AubuisiËres
Heerlijk frisse wijn met elegante accenten van honing en citrusvruchten.
								29,50

