De metafoor van de kreeft
Ons brein houdt graag vast aan bekende patronen. Om energie te besparen zijn je
hersenen liever lui dan moe: doordat het aanmaken van nieuwe hersenverbindingen
moeite kost, kiest je brein er onbewust voor om verandering te vermijden. Daarom
hebben we er een natuurlijke weerstand tegen.

Ramones
The Ramones
1976

Maar we krijgen nu eenmaal voortdurend met verandering te maken. Het is altijd om
ons heen. Seizoenen volgen elkaar op, er gebeuren dingen die je niet verwacht en
soms zit het gewoon allemaal even tegen. Tegelijkertijd liggen er buiten je comfortzone de mooiste dingen in het verschiet. Daarom zijn momenten van stress vaak
verwijzingen naar groei en ontwikkeling.

Ramones was een punkband
uit New York, opgericht in
1974. De band wordt
regelmatig aangemerkt als de
eerste punkrockgroep.
De band heeft een
enorme invloed gehad op de
ontwikkeling van punkrock in
de Verenigde Staten en
het VK. In Berlijn bevindt
zich het Ramones-Museum.

Denk maar aan de kreeft, met z’n harde huid die niet meegroeit. Op een bepaald
moment voelt een kreeft zich onder druk staan, dat zijn huid te strak zit. Stress!
Dit is het moment om te groeien. De krappe oude huid moet weg om weer ‘lekker in
z’n vel’ te kunnen zitten.
Als je voelt dat je ‘under pressure’ staat, dat je spanning, hectiek en kwetsbaarheid
ervaart, dan is dat achteraf gezien vaak een keerpunt: een moment waarop je
emotioneel, intellectueel of fysiek bent gegroeid. Te veel stress is niet goed, maar
een beetje is essentieel om je te blijven ontwikkelen.
Ook tijdens periodes van verandering zijn wij er voor je. Om je te steunen, aandacht
te geven en te verwennen met de voedzame geneugten op deze menukaart.
Zodat je blijer weggaat dan je binnenkwam. Muziek speelt hierbij voor ons een
grote rol: het verbindt, heelt en biedt troost. Daarom eren we in deze menukaart
een aantal muziekhelden.
Nog even over de kreeft: zacht van binnen, hard van buiten. Fantastisch! Ik eet nooit
meer kreeft…
Als je iets met me wilt delen, kun je me bereiken op
ronald@bagelsbeans.nl of 06-53400388.
Ronald Bakker, oprichter Bagels & Beans
(samen met Ninande)
PS Met deze QR-code kun je gratis,
soms exclusieve, songs beluisteren
die bij dit onderwerp passen.
Van Jazz & Soul tot Klassiek en zelfs Metal.
Ben je songwriter en heb jij een song
die hierbij past? Laat het weten!
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Alles*

met onder meer haver,
havervlokken, hennepmeel,
bosbessen, citrusvezel,
lijnzaad & walnoten.
De Oathie heeft een zeer
laag glutengehalte.

BAGELS &
ONTBIJT

Oathie
+0,40

Volkoren*

desem

Sesam*
desem

Tomaat*

met onder
meer wortel,
zongedroogde
tomaat,
tomaat & rucola

Wit*

desem

* Biologisch

Songs in the Key of Life
STEVIE WONDER
1976

Kaneelrozijn*

Nog steeds speelt elke coverband ter wereld Sir Duke en
I Wish, maar ook verder stond
het achttiende door Motown
uitgebrachte album van
Stevie Wonder vol met classics.
Geheid dat je Isn’t She lovely
kan meezingen.
SITKOL is een van de meest
gewaardeerde en gesampelde
albums allertijden.

Glutenvrij wit
+0,75

Cream

'cheeses'
Naturel

Bieslook
(vegan)

Thai
sweet chili**
(vegan)

** bevat cashewnoten

Pestozontomaat
(vegan)

Walnoothoning
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BAGELS &
ONTBIJT

Keuzestress?
We hebben alvast
een lekkere bagel
combi bedacht,
maar zelf kiezen
mag natuurlijk!

We serveren deze bagels met creamcheese naar keuze.
Naturel, bieslook (vegan) , Thai sweet chili** (vegan),
pesto-zontomaat (vegan) , walnoot-honing

Creamcheese of cream’cheese’ naar keuze 4,75
Avocado met tomaat & sla 6,95
volkoren bagel

Beenham (Livar) lauwwarm geserveerd met
honing-mosterddressing & sla 7,60
witte bagel desem

Toscaans met zontomaatjes, zwarte tapenade,
pijnboompitjes & basilicum 6,25
tomaten bagel

Thai Chicken Chili (TCC) standaard met Thai sweet chili
cream’cheese’**, gerookte kip, seroendeng & komkommer 7,10
sesam bagel desem
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De mooie verhalen achter onze bijzondere producten vind je verderop in deze menukaart.

** bevat cashewnoten

Wilde zalm & creamcheese naar keuze,
kappertjes, uitjes & sla 9,75
sesam bagel desem
van Fish Tales

Wilde zalm & avocado met kappertjes,
uitjes & sla 10,25
volkoren bagel

Wilde zalm Japans met wasabimayonaise,
sesam-zeewiersnippers, komkommer
& sla 10,15
sesam bagel desem

Wilde zalm & eiersalade met tomaat,
bieslook & sla 10,35
witte bagel desem

Tonijnsalade (Fish Tales) met gesmolten cheddar,
kappertjes & uitjes 7,90
sesam bagel desem

Paddoburger van champignons en Parmigiano Reggiano met
truffelmayonaise, pijnboompitjes & sla 7,30
sesam bagel desem

BLT met Bacon (Livar), Lettuce, Tomato, mosterdmayonaise & pijnboompitjes 6,95
alles bagel desem

Tosti met beenham (Livar), jong belegen kaas,
tomaat & bieslook 6,25
witte bagel desem

Bospaddenstoelen kroketjes
met truffelmayonaise 7,25
witte bagel desem

Mega Vega met gegrilde groenten,
hummus, dukkah kruiden & rucola 7,30
tomaten bagel
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Keuzestress?
We hebben alvast
een lekkere bagel
combi bedacht,
maar zelf kiezen
mag natuurlijk!

Say it loud:
I'm a Special bagel
and proud

Eiersalade op yoghurtbasis met tomaat, bieslook & sla 5,55
alles bagel desem

Rookkippetje met avocado, basilicumdressing,
pijnboompitjes & sla 7,95
volkoren bagel

Chickpea Pleasure met hummus, avocado, alfalfa,
dukkah kruiden, tomaat & sla 7,25
oathie bagel +0,40

Tonijnsalade (Fish Tales) met kappertjes, uitjes & sla 7,10
sesam bagel desem

Hummus met zontomaatjes, dukkah kruiden & rucola 5,20
oathie bagel +0,40

Carpaccio met Parmigiano Reggiano, truffelmayonaise,
pijnboompitjes & rucola 7,95

alles bagel desem

Mozzarella di bufala met tomaat, pesto,
pijnboompitjes & basilicum 7,20
tomaten bagel
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De mooie verhalen achter onze bijzondere producten vind je verderop in deze menukaart.

bagel

Ontbijt

Goedemorgen koffie of thee,
versgeperste sinaasappelsap,
bagel met aardbeienjam
& naturel creamcheese 7,25

Power koffie of thee, vers sap,
bananenbrood, bagel met aardbeienjam,
hagelslag, beenham (Livar) , jong belegen
kaas & naturel creamcheese 11,50

Banaan met ahornsiroop & kaneel 4,90 kaneel-rozijn bagel
Aardbeienjam met roomboter 3,85 witte bagel desem
Hagelslag met roomboter 3,85 witte bagel desem
Roomboter 3,10 witte bagel desem
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SALAD CELEBRATION

Porridge
warme haverdrink met havermout, biologische
mix (gedroogde mango, appel, cranberries, amandelen,
chiazaadjes & zonnebloempitten) , banaan, walnoten,
ahornsiroop & kaneel 5,95
Nootgeval
yoghurt met walnoten, banaan,
ahornsiroop & kaneel 5,20
Magic Mango
plantaardige kokos’yoghurt’ met mango,
biologische mix (gedroogde mango, appel, cranberries,
amandelen, chiazaadjes & zonnebloempitten) ,
kokosrasp & munt 6,85
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De mooie verhalen achter onze bijzondere producten vind je verderop in deze menukaart.

SALADES & TAPAS

Love is only
one fine star away
STEVIE NICKS
Fleetwood Mac

Celebration Day
LED ZEPPELIN
1970
De originele rockgoden,
die de blues lieten klinken als een
orgastische acidtrip met gierende
gitaren en akoestische
folkinvloeden. In 1980 overleed
de legendarische drummer
John Bonham en werd de band
ontbonden. Voor deze liveplaat
nam zoon Jason Bonham plaats
op de drumkruk.
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WARME
DRANKJES

SALADES & TAPAS

Panzanella met lauwwarme
gegrilde groenten, rucola,
tomaat, zontomaatjes,
mozzarella di bufala,
Parmigiano Reggiano,
tomaatbagelcroutons,
basilicumdressing,
pijnboompitjes
& basilicum 10,45

Wilde zalm & avocado
met gemengde sla, wilde zalm,
avocado, komkommer, zontomaatjes,
alfalfa, basilicumdressing, kappertjes,
uitjes & bieslook 12,95

Rookkippetje & avocado met gemengde sla,
gerookte kip, avocado, komkommer,
zontomaatjes, alfalfa, basilicumdressing,
pijnboompitjes & bieslook 11,20

Losse bagel erbij +1,50

Tapas voor 2 met hummus, tonijnsalade,
zwarte tapenade, wilde zalm, mozzarella di bufala,
zontomaatjes, cream’cheese’ pesto-zontomaat
& 2 bagels naar keuze 8,50 per persoon
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KOFFIE &
WARME DRANKEN

Avīci (01)
AVICII
2017
In 2010 brak de Zweedse dj en
producer Avicii door met de
wereldhit Bromance. Er zouden
nog vele hits volgen voor, en na,
zijn vroegtijdige overlijden in 2018.
Hierdoor kreeg Avīci (01), de eerste
release van wat een drieluik moest
worden, nooit een vervolg.
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KOFFIE &
WARME DRANKEN

Cappuccino

3,25

4,25

Latte

3,40

4,40

Espresso

2,35

3,35

Espresso macchiato

2,45

3,45

Mochaccino

3,25

4,25

Cortado

2,75

Ristretto

2,35

Koffie

2,50

Flat white

3,85

Extra espresso shot +0,90
Vanille, caramel of hazelnoot siroop +0,50
Sojadrink , amandeldrink
of haverdrink (Provamel) +0,25

Mushroom latte soja 3,95
Geisha slow coffee 5,95
Mushroom coffee 3,45
Sweet iced coffee 3,65		
met slagroom +0,50
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De mooie verhalen achter onze bijzondere producten vind je verderop in deze menukaart.

Matcha latte soja 3,55
Golden almond latte 4,35
Mushroom latte soja 3,95
Chai latte 3,55
Anijs latte 3,10
Orange ginger dream 3,95
verwarmende drank met sinaasappel,
gember & steranijs

Chocomelt melk of puur 3,45
met slagroom +0,50

ZOETIGHEID

Kaneel-, zoethout& steranijsthee 3,65
Verse muntthee 3,40
Verse gemberthee 3,40
Thee 2,95
Maak een keuze op onze theepagina
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Bananenbrood
3,45 (vegan)

Chocolate caramel
sea salted fudge
4,75

ZOETIGHEID

met pure chocola
& walnoot

Cheesecake
4,50

Pecan pie
5,20 (vegan)

Kokosmakroon
witte chocolade
1,95

Appeltaart
4,70
met slagroom
+0,50

Muffin
bosbessen
3,10
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Gentleness clears
the soul,
love cleans the mind
and makes it free.
DAVID BOWIE

HITnRUN Phase One
PRINCE
2015
Prince schreef sneller songs
dan Lucky Luke kon schieten:
39 albums bracht de muzikale
miljoenpoot uit Minneapolis
tijdens zijn leven uit.
En dat zijn slechts de platen
onder eigen naam.
In april 2016 overleed
His Royal Badness.

THEE
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KOUDE
DRANKEN

Onze biologische Thee
Earl Grey 2 minuten
Zwarte thee uit Zuid-India en de beste
bergamotolie uit Italië maken dit tot
een bijzondere Earl Grey thee met een
lavendel-zoete citrussmaak.

Assam Ananda 3 minuten
Krachtige en aromatische zwarte
thee van de second flush (tweede
pluk in juni) voor een extra rijke
en volle smaak. Luxe variatie op
English Breakfast, met een warme
mahoniebruine kleur.

THEE

Banten Oolong 2 minuten
Javaanse theeballetjes die zich in
het water ontvouwen tot bladeren
vormen een klein theater in je glas. Met
heerlijke geuren van bloemen, vanille
en zachte kruiden.

Himalaya View Nepal 1,5 minuten
Groene thee van de hooggelegen
theetuinen in het oosten van Nepal.
Donkergroen blad met fijne heldere
tipjes en een goudgele kleur in het glas.
Met verfijnde aroma’s van courgette en
spinazie.

Wuyuan Jasmin 2 minuten
Groene thee uit de bergen van Jiangxi.
Het prachtige donkergroen/blauwe
blad heeft de geur van jasmijnbloesem
opgenomen. Deze thee is bijzonder
helder, mild en delicaat en geeft een
goudgele kleur in het glas.
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2,95

Hennep Kamille 5 minuten
Milde, lichtzoete kamillethee met een
kruidige nasmaak. Fris en ontspannend
tegelijkertijd, dankzij de verrassende
mix van hennep, kamille, gember en
pepermunt.

Bloedsinaasappel 3-5 minuten
Fruitige melange van zongerijpte
bloedsinaasappel en frisse appel.
Met stukjes rozebottelschil,
hibiscusbloem, rode biet,
sinaasappelschil, goudbloem en
saffloerbloesem. Kleurt vrolijk roze
in je glas.

Rooibos Lemon Ginger 3-5 minuten
Fris citrusaroma uit citroen- en
sinaasappelschil in combinatie met
groene ongefermenteerde rooibos en
gember maakt dit tot een prachtig
verfrissend drankje dat opgefleurd
wordt door mooie zonnebloembloesem.

China Yellow Dragon 2 minuten
Gele thee: een prachtige, van nature
vrij zachte thee met mooie smaken van
rijp steenfruit en cacao. Lekker op elk
moment van de dag.

Vata 3-5 minuten
Harmoniserende Ayurvedische
kruidendrank met rustgevende werking.
Aromatische zoete kruiden als
zoethout, kaneel en anijs en een licht
pittig accent van gember en koriander.

Don’t Smile at Me
BILLIE EILISH
2017
Slechts zeven tracks staan er
op de debuut-EP van zangeres
Billie Eilish, die ze tussen haar
14de en 16de schreef en opnam
met haar broer. Het bleken er
genoeg om wereldwijd door
te breken en inmiddels heeft
ze niet minder dan vier
Grammy Awards op zak.

LIZZO
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SAPPEN &
KOUDE DRANKEN

Mirror, mirror
on the wall
dont say it
because I know
I am cute

Monkey Business
vers bananensap
& chocolademelk (Tony Chocolonely)
3,85
4,95
Golden almond drink
amandeldrink met kurkuma,
gember, kaneel, kardemom,
ahornsiroop, vanille & peper
4,35
Geen stress!!
sinaasappelsap met wortelsap,
gember & Royal Jelly shot
4,60
5,95
Jungle Juice
spinazie, broccoli, avocado,
tarwegras, gerstegras, spirulina,
mango & appelsap
4,60
5,95

Drankjes
Pink Ginger drink 3,45
Zuurzak (guanabana, zoetzuur tropisch) 3,45
Cola (Tomarchio bio) 3,45
Limonata (Tomarchio bio) 3,45
Appelsap 3,10
Ice tea green 2,95		
Water plat/bruis 3,10
Sweet iced coffee 3,65
met slagroom +0,50

SAPPEN &
KOUDE DRANKEN

Chocolademelk
(Tony Chocolonely)
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3,10

Sappen
Aardbei
Mango
Banaan
Sinaasappel
Alles gemengd
Wortel & sinaasappel
Wortel & appel
Wortel

3,85
3,95
3,85
3,75
3,95
3,75
3,75
3,70

4,95
4,95
4,95
4,85
4,95
4,95
4,95
4,90

