natures goodness into
delicious food we love to share

At food matterz we craft

Uitgebreid koffie drinken met vers gemaakt zoet, lunchen van de
uitgebreide lunchkaart of een wijntje met iets lekkers erbij?
Het kan bij ons allemaal!
Onze producten worden vers én met veel liefde bereid
in onze kleine keuken.
Zonder kunstmatige toevoegingen & producten met een verhaal.
Tussen het eten door kun je gezellig rondneuzen in onze winkel.
Je vindt hier leuke kadootjes, mooie producten en lekkernijen.

Food Matterz gast: fijndatjeerbent

Earth Coffee
Een ware smaaksensatie!
Een prachtige biologische bonenmelange op basis van 100% Arabica bonen uit
Guatemala, Peru en Mexico.
Earth coffee is ontwikkeld in samenwerking met EARTH Concepts. EARTH
Concepts doneert 100% van de nettowinst aan waterprojecten in Azië en Afrika.

koffie
espresso
Pittig, sterk en krachtig zoals een espresso hoort te zijn

Single
Double

2,50
3,25

Espresso Macchiato								2,75
Espresso met een klein beetje melkschuim

Cortado										2,75
Espresso met warme melk en een dunne laag melkschuim

Americano
Een fijne espresso aangelengd met heet water

Cappuccino
De perfecte balans tussen onze espresso,
warme melk en romig melkschuim

Regular
Large

2,50
3,50

Regular
Large

2,95
3,95

Flat White									3,75
Dubbele shot espresso met warme melk en een dunne laag melkschuim

Cafe Latte									3,50
Heerlijke Americano met lekker veel warme melk

Latte Macchiato									3,75
Opgeschuimde melk en fluweelzacht melkschuim met een heerlijke espresso,
in drie perfecte lagen

Iced Latte									4,50
Een heerlijke ijskoffie met een scheutje caramel siroop, room, melk,
ijsklontjes en een dubbele shot espresso

Extra

Shot espresso						
Siroop 		
					
Plantaardige melk					
Slagroom

1,00
0,50
0,40
0,50

Warme dranken
Hot Chocolate 								3,50
Keuze uit Wit | Melk | Puur met warme opgeschuimde melk

vegan raw hot chocolate milk

3,95

Met of zonder agave siroop

Your daily Teacup								2,75
Voor jou speciaal geselecteerde smaken uit onze theedoos

Verse munt of gember thee							3,25
Verse munt of gember thee met naar smaak een heerlijke Westerwoldse honing

Healthy tea									3,50
Munt | Gember | Citroen
Munt | Sinaasappel | Steranijs
Sinaasappel | Gember | Kaneel

Chai Latte									3,95
Volgens Indiase Masala receptuur met o.a. kaneel, kardemom en peper

Dirty Chai									4,25
Chai Latte met een perfecte shot espresso

Matcha Latte									3,95
Groene Japanse Matcha thee in een heerlijke Latte variant

Turmeric Latte									3,95
Pittige gezonde Latte met kurkuma, kaneel, kardemom, vanille, gember,
chili en zwarte peper

koude dranken
‘s lands beste bio								2,75
Appel | Appel-Peer | Appel-Rababer | Appel-Blauwe bes

Agroposta Limonade								2,75
Salie | Framboos | Munt | Citroen | Vlierbloesem

Ailaike bio handmade iced tea							3,95
Citroen-Munt | Perzik-Mango | Sinaasappel-Gember
Matcha-Appel | Mate-Blauwe bes

Earth Water									2,50
Stil | Bruisend

Fritz										3,25
Kola | Kola Light | Rabarber

Nix and Kix									3,50
Mango-Gember | Komkommer-Munt | Watermeloen-Hibiscus

yaya kombucha									3,50
Origineel | Gember | Blauwe bes

gimber 									
Geconcentreerde 100% biologische gembershot,
geserveerd met bruisend water van Earth, munt en gember

Zin in iets lekkers er bij ?

Iedere dag hebben we verse specialiteiten. Vraag ons er gerust naar
en we vertellen je er graag meer over!

3,95

sapje

100% Biologisch, pure en raw groentesap. 85% groente, 15% fruit, kruiden &
specerijen. 400 gram verse groenten per sapje. Seizoensgebonden & lokale
ingrediënten. Op ambachtelijke wijze met de slowjuicer geperst.

Smoothie
Wij maken onze smoothies in diverse smaak combinaties. Dit kan op basis van
vers fruitsap uit Noordbroek óf onze yoghurt van buurvrouw Durkje óf met
plantaardige yoghurt.

sapjes en smoothies

sapjes

smoothies

Fresh

Extra Energy

Deze wortelsap is goed voor je huid,
je ogen en je haar. Met o.a.
wortel, appel en grapefruit

Aardbei | Banaan

Sunny

Caribbean Breeze
Ananas | Aardbei | Kokos

Rijk aan vitamine C en ondersteunt je
immuunsysteem. Met o.a.
gele biet, kurkuma en sinaasappel

Aardbei | Framboos | Braam

Energy

Tropical Delight

Mad Berries

Ondersteunt je energieniveau met
verschillende vitaminen en mineralen.
Met o.a. rode biet, citroen en rode kool

Perzik | Passievrucht | Mango

Detox

Spinazie | Mango | Banaan
Ananas

Helpt je lichaam ontgiften en je lever te
reinigen. Met o.a.
spinazie, bleekselderij en gember

Hydrate
Hydrateert je huid van binnen uit, rijk
aan vitaminen A en C. Met o.a.
watermeloen, komkommer en framboos

Rons sapje
Ondersteund je weerstand en zorgt
voor een mooie huid. Met o.a. gele
biet, ananas, komkommer, pompoen en
cranberry

Sunshine

Green Machine
Broccoli | Selderij | Spinazie
Banaan | Ananas

Wij maken onze smoothies in
diverse smaak combinaties. Dit
kan op basis van vers fruitsap uit
Noordbroek of met onze yoghurt.
Alle sapjes en smoothies zijn 4,95

ontbijt

09:00 - 11:30

getoast bananenbrood								 7,95
Getoast bananenbrood met frisse kokosyoghurt en vers fruit
breakfast 								
Koffie of thee, verse appelsap, yoghurt met granola en
een getoaste sandwich met parmaham of kaas

12,95

verslavend lekkere granola							 6,95
Yoghurt van buurvrouw Durkje met vers gebakken granola chuncks van
Naturally Granola. Afgetopt met blauwe bessen,
goji bessen, kokosvlokken en een scheutje Westerwoldse honing
tropical vibe 							
7,95
De heerlijke hangop van buurvrouw Durkje, gecombineerd met
frambozenjam, een royale laag homemade friszoete chutney van mango
en ananas, chia kokosyoghurt, afgetopt met granola en blauwe bessen

Ontbijt en lunch

Wij hebben heerlijke gerechten
voor ontbijt en lunch.
Ons ontbijt is van 09:00 - 11:30 en de
lunch van 11.30 - 16:30.
Mocht je buiten deze tijden toch iets
anders willen bestellen dan
overleggen wij dat graag met jou.

Bowls

09:00 - 11:30

acai bowl								
8,95
Acai is een bes die vol zit met vitamines, mineralen en antioxidanten.
De bowl wordt lekker koud geserveerd en is een heerlijke healthy
traktatie met o.a. acai, mango, blauwe bes en aardbei. We toppen de
bowl af met vers seizoensfruit, noten en granola
berry oatmeal bowl								 8,95
Een heerlijke ontbijt bowl die hoog is in voedingswaarden! Deze bowl
wordt gemaakt met haver, soya yoghurt, bosvruchten een snufje kaneel.
Afgetopt met chia- lijnzaad, pecan- pistachenoten en blauwe bessen
Chocolate smoothie bowl							 8,95
Deze chocoladebowl is romig en zoet. Het leuke - en gezonde - is dat
deze bowl o.a. avocado bevat. Dus terwijl je geniet van een lekkere
chocolade bowl krijg je goede vetten en vitaminen binnen. Deze bowl
wordt gemaakt met o.a. banaan, amandelmelk, rauwe cacao, pindakaas,
verse dadel. Afgetopt met o.a. hazelnoot, kokos en pure chocolade

Yoghurt

09:00 - 16:30

Healthy									
Frambozenjam | Granola | Pittenmix | Blauwe Bes | Framboos
banana chocolate								
Chocolate chip cookie | Pure chocolade | Banaan | Hazelnoot | Kokos
Plum & dates
Pruimencompote | Verse Dadels | Walnoot | Pecannoot
caramel surprise								
Caramel | Stroopwafel | Melkchocolade | Geroosterde amandel
crunch & nuts
Bastogne | Pistache | Hazelnoot | Verse Dadels | Witte chocolade
small 5,95

medium 6,95

Personaliseer je yoghurt

Kies het formaat yoghurt
Small -> 5 toppings incl. jam of honing			
Medium -> 5 toppings incl. jam of honing			

5,95
6,95

Kies je soort yoghurt
Yoghurt
Hangop								+1,00
Soya yohurt							+1,00
extra
Toppings per soort						+0,70
Jam | Siroop							+0,50

Buurvrouw Durkje
De allerlekkerste boerenyoghurt en hangop halen wij wekelijks op in
Vegelinsoord, van de kleischalige boerderij van buurvrouw Durkje. Lokaal
gemaakt en ‘mei leafde makke’.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een plantaardige yoghurt.

sandwiches

11:30 - 16:30

Tonno										8,50
Rijk gevulde huisgemaakte tonijnsalade, rucola, rode paprika en rode ui
Parma										 8,95
Vers gesneden parmaham, pesto genovese, rucola, tomaat, dagverse
buffelmozzarella en geroosterde pijnboompitjes
food matterz club								 8,95
Pesto genovese, tomaat, rucola, uitgebakken pancetta, sopressa veneta,
chorizo en dagverse buffelmozzarella

Mozzarella

Onze mozzarella halen wij persoonlijk bij Oro Bianco uit Opende.
Deze dagverse buffelmozzarella proeft romig, sappig en een tikje zoet!

vegan club							
8,95
Een heerlijke vegan mosterdsaus, rucola, tomaat, avocado, rode- en
groene paprika, tofu en crunchy tuinboontjes
Avocado di pollo								 8,95
Avocado, rucola, uitgebakken pancetta, warme gekruide kip (uiteraard
antibiotica vrij), truffelmayonaise en Parmigiano Reggiano
Avocado									8,50
Royaal belegd met avocado, tomaat, rode ui, rucola en een scheutje
balsamico maturato. Deze balsamico is gemaakt van 100% Trebbiano
druiven en minimaal 71 uur ingekookt
green goddess								
8,95
Een heerlijke home made kruidige saus met de garlic heaven kruiden van
Green Gypsy Spices, gemengde sla, gesmashte avocado,
dagverse buffelmozzarella, groene paprika en komkommer.

Bakker Luuk
Ons brood wordt gemaakt door Bakker Luuk, op basis van pure,
natuurlijke grondstoffen van Mulder Pot uit Kropswolde. We bakken dit brood
vers af en snijden daarvan mooie grove bourgondische Sandwiches.
U heeft de keuze uit volkoren, desem meerzaden of wit.

Warme sandwiches

11:30 - 16:30

di capra								
Jong belegen geitenkaas, pesto genovese, spinazie, avocado
en dagverse buffelmozzarella

7,95

Salame pikant								
7,95
Pikante Italiaanse salami, huisgemaakte tomaten bruschetta en buffel
mozzarella

Ballymaloe relish

Bij onze warme sandwiches serveren wij een Ballymaloe relish.
Ballymaloe komt uit Ierland en is een heerlijke relish van
tomaten en is perfect gekruid. Een echte klassieker!

caprese								
7,95
Pesto genovese, rucola, dagverse buffelmozarella, zongedroogde tomaa
tjes, en rode ui
chorizo							
Spaanse chorizo, sopressa veneta, rode paprika, spinazie
en jong belegen kaas

7,95

Autumn							
Paddestoel tapenade, rucola, buffelmozzarella, rode ui en
truffelsalami

7,95

Classic							
Royaal belegd met pikant belegen en jong belegen kaas
Tevens ook mogelijk met vers gesneden parmaham

6,25

Allergieen

Wij bereiden de lunch in onze kleine keuken. Mocht je een allergie hebben
laat het ons dan weten. Wij denken graag met je mee!

+1,00

salades

11:30 - 16:30

insalata di tonno							
12,50
Gemengde sla, rijk gevulde huisgemaakte tonijnsalade, rode paprika
en rode ui
insalata parma							
12,50
Gemengde sla, vers gesneden parmaham, dagverse buffelmozzarella,
zongedroogde tomaatjes, pesto-aioli dressing en
geroosterde pijnboompitjes
insalata di pollo							
Gemengde sla, uitgebakken pancetta, avocado, warme gekruide kip
(uiteraard is onze kip antibiotica vrij), truffel mayonaise en
Parmigiano Reggiano

12,95

insalata vegan						
12,50
Gemengde sla, volkoren couscous, avocado, zongedroogde tomaatjes,
rode paprika, edamame bonen, knapperige boontjes, walnoten,
basilicum olijfolie en hummus

Extra
Bij de salades
serveren wij een
plak bourgondisch
brood van onze
bakker Luuk. Je kan
kiezen uit volkoren,
desem meerzaden
of wit

Alcoholische dranken

Wit

Tenuta San Giorgio Pinot Grigio

4,25

100% Pinot Grigio - Italië.
Aangename geur van grapefruit
en tonen van rijp tropisch fruit.
De smaak is fris en zwoel.

Rood

grand Valbet 2017

4,25

Shiraz, Cabernet Sauvignon.
Aangename en intense kleur van rood
fruit. Rijp fruit en kruidig in de geur.
Smaakvol en intens met een fijne
afdronk.

gran Trio Bianco Salento

4,25

Podero Montale Peposo 2016

4,50

Chardonnay, Malvasia, Fiano.
In de geur mooie aroma’s van tropisch
fruit en witte bloemen. De smaak is
elegant en de afdronk zwoel en zeer
vriendelijk.

Sangiovese, Merlot, Cabernet
Sauvignon. Krachtige en aangenaam met
een kersachtig aroma en
lichte toon van ceder. Fraaie en volle
afdronk met voldoende karakter.

Neleman Chardonnay

Bodegas Piedemonte Tinto

4,50

Rijp wit fruit, duidelijke tonen vanille,
cederhout en karamel. De smaak is vol,
romig en houd lang aan

4,50

Gerijpt rood fruit, specerijen, cederhoud. In de smaak aangevulf met iets
van rijp rood fruit en peper

Bird brewery
datisandere koekoek		

3,75

Vink heerlijk			

3,95

Blonde, frisse saison met drie fruitige
hopsoorten. De gist geeft het bier een
droge, kruidige smaak.

Licht bittere, fruitige IPA. Het blonde bier
heeft een volle body, mooie bitterheid
en een geur vol tropisch fruit.

Nog eendje			

nognietnaar huismus		

Fruitig blond bier met karameltonen
en frisse hoppen.

3,75

3,95

Fruitige, licht gebrande American Brown
vol karamel-, noten- en koffietonen.

snacks

15:00 - 17:00

broodplankje						
Een heerlijk broodplankje met het brood van onze bakker Luuk
en lekkere verse hummus, pesto & aioli

6,50

healthy						
9,50
Bruschetta met tomaten, rode ui en basilicumolie. Verse groenten met
een zachte romige hummus en een frisse dip op basis van hangop van
buurvrouw Durkje en de kruiden van Green Gypsy spices
nachos a la food matterz					
7,95
De lekkerste nacho’s, rijkelijk belegd met kaas, creme fraiche, tomaat en
ui! Heerlijk warm uit de oven, geserveerd met een huisgemaakte
guacamole

and yes...
we do think that food matterz!
Follow us on Instagram, Facebook & Pinterest @foodmatterzcafe
And use our hashtag #foodmatterzyoumatter

