
FOOD ALLERGY?
Let us know and ask for our allergen info.

VOEDSELALLERGIE? 
Meld het ons even en vraag naar onze allergeneninfo.



NATUUR ALS INSPIRATIE
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In de achtste eeuw creëerden monniken tekens waarmee ze de richting van 

toonhoogten aangaven. R
ond het jaar 1000 transformeerde de Italiaanse monnik 

Guido d’Arezzo deze tekens in het 
notenschrift zoals we dat nu kennen.

Daarvóór, misschien wel honderdduizenden jaren
 lang, werden de ‘laatste hits’ en d

e 

‘bekendste klassiekers’ mondeling overgedragen. B
ij het kampvuur, van generatie op g

eneratie, 

in een proces dat zorgde 
voor saamhorigheid, troost, ontspann

ing, maar ook kracht.

Dat zijn dingen die steeds v
aker ontbreken in de moderne wereld, die meer en 

meer gedicteerd wordt door drukte, onzekerh
eid en de waan van de dag. 

Als je altijd maar ‘aan moet staan’, is het essentie
el om regelmatig een break te nemen.

Voor mij betekent dat meestal muziek maken of wandelen in het bos, over d
e heide 

of langs de zee. De kleuren en klanken daar
, brengen rust en harmonie. 

En dat schept weer ruimte voor nieuwe ideeën en energie.

Hoe meer ik me in de natuur begeef, hoe
 meer ik besef hoe ongelofeli

jk ingenieus het allemaal is. 

Alles werkt zoals het hoort en de
 vormgeving is onvoorstelbaar m

ooi en vaak ontroerend 

poëtisch. Kijk maar eens naar de indrukw
ekkende documentaire ‘Fantastic Fungi’.

Niet voor niets laten we ons bij Bagels & Beans inspireren door de n
atuur. 

We houden rekening met onze omgeving en we kiezen voor leveranciers
 met een goed verhaal. 

En niet voor niets gebruiken
 we natuurlijke en lekkere in

grediënten, liefst zo puur 
mogelijk.

We hebben geprobeerd met deze menukaart een lofzang te b
rengen aan onze natuur. 

De kalmte, kleuren, geuren en ge
luiden die de natuur biedt

 zorgen ervoor dat 

je kunt ontspannen en ge
nieten. Precies datgene wat wij belangrijk vinden bij 

Bagels & Beans. Hopelijk brengt dit jou ook e
en moment van rust en inspiratie.

Laten we extra zuinig zijn op de n
atuur en op elkaar.

En vergeet niet: life is shor
t, take a break when you need it!

 Ronald Bakker 

Samen met Ninande oprichter van Bagels & Beans

Als je iets met me wilt delen, 

kun je me bereiken op ronald@bagelsbeans.nl of 06-53400388.





Volkoren*   

  Glutenvrij wit  
+0,80

  Wit*

  Alles*   Kaneelrozijn*

  Thai sweet chili**

    NaturelPestozontomaat  

Vegetarisch

  Vegan
* Biologisch
** Bevat cashewnoten

Bieslook  

    Walnoothoning

BAGELS & CREAM’CHEESES’
(Crustula quasi circuli - Casea lactea) 

Gemaakt met 
onder meer wortel, 
zongedroogde tomaat 
& rucola.

Gemaakt van pure haver 
met onder meer gezonde 
zaden, walnoten en 
bosbessen. De Oathie is 
lactosevrij en heeft een 
zeer laag glutengehalte. 

Tomaat*   

Sesam*    

B
AG

ELS &
 O

N
TB

IJT

3

Oathie  +0,45 

De mooie verhalen achter onze bijzondere producten vind je verderop in deze menukaart.



CREAM’CHEESE’ BAGELS
(Caseae lacteae crustula quasi circuli)

We serveren deze bagels met cream’cheese’ naar keuze.
Naturel      Bieslook     Thai sweet chili**      Pestozontomaat     Walnoothoning 

Cream’cheese’ naar keuze  4,95
Onze tip: met extra avocado  + 1,00 

Avocado met tomaat & sla  7,75

Pulled Paddo van champignons & oesterzwammen, gesmolten ‘cheddar’, 
paddenstoelenchips & bieslook  7,75  

Onze tip: met extra avocado  + 1,00 

Thai Chicken Chili (TCC) standaard met Thai sweet chili cream’cheese’**, 
‘kip’stukjes, seroendeng & komkommer  7,75  

VegaLove met gegrilde groenten, Parmigiano Reggiano, 
pesto, pijnboompittenmix & rucola  7,95  
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4  Vegetarisch    Vegan  ** Bevat cashewnoten De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig.



WILDE ALASKA ZALM BAGELS (Fish Tales)

(Alascae ferae crustula quasi circuli)

WARME BAGELS
(Crustula quasi circuli, calda)

Wilde Alaska zalm (houtgerookt) & cream’cheese’ naar keuze, kappertjes, uitjes & sla  10,50

Wilde Alaska zalm (houtgerookt) & avocado met kappertjes, uitjes & sla  10,95

Wilde Alaska zalm (houtgerookt) Japans met wasabimayonaise, 
sesamzeewiersnippers, komkommer & sla  10,95

Onze tip: met extra avocado  + 1,00 

Tuna Melt tonijnsalade (Fish Tales) met gesmolten cheddar, kappertjes & uitjes  7,95 

Tex Mex met pintobonenpasta, avocado, gesmolten ‘cheddar’, 
nachochips & tomatensalsa  7,50  

BLT met Bacon (Livar), Lettuce, Tomato, 
mosterdmayonaise & pijnboompittenmix  7,25

Onze tip: met extra cheddar  +0,75   |   met extra avocado  +1,00 

Tosti met beenham (Livar), jong belegen kaas, tomaat & bieslook  6,50

Paddoburger van champignons en Parmigiano Reggiano 
met truffelmayonaise, pijnboompittenmix & sla  7,95  

Onze tip: met extra cheddar  +0,75

5De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig. Vegetarisch    Vegan



SPECIAL BAGELS
(Crustula quasi circuli, egregia)

Tonijnsalade (Fish Tales) met kappertjes, uitjes & sla  7,50

Bali met ‘kip’stukjes, pindalimoendressing, gebakken uitjes, 
cashewnoten, sambal (Baksi) & sla   8,50  

Onze tip: met extra avocado  +1,00

Mozzarella di bufala met tomaat, pesto, pijnboompittenmix 
& basilicum  7,65  

Carpaccio met Parmigiano Reggiano, truffelmayonaise, 
pijnboompittenmix & rucola  8,50

Pompoenspread & geitenkaas met pijnboompittenmix & rucola  7,50  

6  Vegetarisch    Vegan De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig.



ZOETE BAGELS
(Crustula quasi circuli dulcia)(Crustula quasi circuli dulcia)
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Aardbeienjam met naturel cream’cheese’  4,25  

Banaan met ahornsiroop & kaneel  5,20  

Hagelslag met naturel cream’cheese’  4,25  

ONTBIJT BAGELS
(Crustula quasi circuli matutina)

Power koffie of thee, verse sap, bananenbrood met walnoot, 
bagel met aardbeienjam, hagelslag, beenham (Livar), 
jong belegen kaas & naturel cream’cheese’   12,50

Goedemorgen koffie of thee, 
versgeperste sinaasappelsap, bagel met aardbeienjam 

& naturel cream’cheese’ 7,95

 Vegetarisch    Vegan De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig.



YOGHURT & CO
(Lactis fermentum et alia)

Crunchy Coffee
granola van koffie, 

chocolade & hazelnoot
met yoghurt, banaan 

& ahornsiroop  5,95  

Magic Mango
plantaardige kokos‘yoghurt’ met 

mango, biologische mix (gedroogde 
mango, appel, cranberries, amandelen, 

chiazaadjes & zonnebloempitten), 
kokosrasp & munt  6,95   

8  Vegetarisch    Vegan

Porridge Pleasure
warme haverdrink met 

havermout, biologische mix 
(gedroogde mango, appel, cranberries, 

amandelen, chiazaadjes & zonnebloempitten), 
banaan, walnoten, ahornsiroop 

& kaneel  6,45   

De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig.





SALADES

(Varietas herbarum mixtarum)

SA
LA

D
ES



Losse bagel erbij +1,60
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Wilde Alaska zalm Japans  
met houtgerookte wilde Alaska zalm (Fish Tales), 

boekweitsalademix, teriyakisaus, 
sesamzeewiersnippers 
& gemengde sla  13,95

 Vegetarisch    Vegan

BINGEBUDDIES
(Comedere amiculos)

Proeverij voor 2 met tonijnsalade (Fish Tales), houtgerookte wilde Alaska zalm (Fish Tales), 
mozzarella di bufala, pompoenspread, cream‘cheese’ pestozontomaat, 

creamcheese walnoothoning, 2 kokosmakronen, 
cheesecake & 2 bagels naar keuze  12,50 per persoon

Panzanella
met lauwwarme gegrilde groenten, 

mozzarella di bufala, Parmigiano Reggiano, 
tomaatbagelcroutons, tomaat, 

pesto, pijnboompittenmix, basilicum 
& rucola  11,25  

Bali 
met ‘kip’stukjes, pindalimoendressing, 

quinoasalademix, gebakken uitjes, 
cashewnoten, sambal (Baksi)
& gemengde sla  12,95

SALADES
(Varietas herbarum mixtarum)

De ingrediënten met ‘... ’ zijn plantaardig.





WARME DRANKEN

(Potiones calidae)
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KOFFIE
(Potio arabica)

Mushroom coffee  3,50 
Mushroom latte soja 4,10 

Iced latte  3,75
Met sojadrink, haverdrink of kokosdrink  +0,25 

Sweet iced coffee  3,75
Met vanille-, caramel- of hazelnootsiroop  +0,50 

Met slagroom  +0,50

SPECIALE KOFFIES
(Arabicae egregiae)

Extra espresso shot  +0,90 

Vanille-, caramel- of 
hazelnoot siroop  +0,50

Sojadrink, haverdrink of 
kokosdrink  +0,25

Mushroom coffee  
Mushroom latte soja 

Iced latte  
Met sojadrink, haverdrink of kokosdrink  +0,25 

Sweet iced coffee  
Met vanille-, caramel- of hazelnootsiroop

Met slagroom  +0,50

SPECIALE KOFFIES
(Arabicae egregiae)
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Cappuccino 3,35 4,35 
Latte 3,50 4,50 
Espresso 2,50 3,50
Espresso macchiato 2,60 3,60 
Mochaccino 3,35 4,35
Cortado          2,85 
Ristretto 2,50
Koffie 2,60
Flat white 3,95



WARME DRANKEN
(Potiones calidae)

WARME DRANKENWARME DRANKEN
(Potiones calidae)

Chai latte  3,75 
Golden coconut latte  4,60

Matcha latte soja  3,85
Orange ginger dream  4,15

Verwarmende drank met 
sinaasappel, gember & steranijs 

Mushroom latte soja  4,10 
Anijs latte  3,55

Warme chocolademelk (Tony Chocolonely)  3,75
Met slagroom  +0,50

THEE
(Potio camelliae sinensis)

Warme chocolademelk Warme chocolademelk 

  
 Verse gemberthee  3,65

Kaneel-, zoethout- 
& steranijsthee  3,75

Verse muntthee  3,65
Thee  3,10

Maak een keuze op onze theepagina 16
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ZOETIGHEID
(Dulcia)

Kokosmakroon 
witte chocolade  2,00

Appeltaart  4,75
Met slagroom +0,50

Bananenbrood  3,55   
Met pure chocola & walnoot 

Chocolate caramel 
sea salted fudge  4,85

Cheesecake  4,75

Pecan pie  5,20  
Glutenvrij  

Muffin bosbessen  3,30
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LOSSE THEE

(Potio camelliae sinensis,
foliis excisis)

TH
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ONZE BIOLOGISCHE THEE  3,10
(Camelliae sinensis potio nostra, biologica)

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. 

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.

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. 

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. 

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. 

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. 

Banten Oolong
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. 

 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 

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.

  3-5 minuten
Fruitige melange van zongerijpte 

bloedsinaasappel en frisse appel.
Met stukjes rozebottelschil, 

hibiscusbloem, rode biet, 
sinaasappelschil, goudbloem 

en saffloerbloesem. 
 in je glas.

  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. 

TH
EE
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(Potiones frigidae)
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OPKIKKERS
(Potiones dantes alacritatem)

Jungle Juice
Spinazie, broccoli, avocado,
tarwegras, gerstegras, 
spirulina, mango & appelsap

 4,95    5,95

Golden coconut drink
Kokosdrink met kurkuma, 
gember, kaneel, kardemom, 
ahornsiroop, vanille & peper  

 4,60

Spinazie, broccoli, avocado,

spirulina, mango & appelsap

SAPPEN
(Potiones pressae)

Sinaasappel 3,85  4,85
Aardbei 3,95 4,95
Mango 3,95 4,95  
Banaan 3,95  4,95 
Alles gemengd             3,95 4,95
Wortel                            3,90 4,90Wortel                            3,90 4,90
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FRISDRANKEN
(Potiones scintillantes)

Appelsap  3,30            
Mango gingerdrink  4,50
met mangostukjes

Watermeloen hibiscusdrink  4,50
met meloenbolletjes 

Gingermunt kombucha  3,95
Cola (Tomarchio bio)  3,95
Ice tea green  3,30                 
Water plat/bruis  3,10    
Iced latte  3,75
Sojadrink, haverdrink of 
kokosdrink +0,25 

Sweet iced coffee 3,75
Vanille-, caramel- of 
hazelnoot siroop  +0,50 
Met slagroom  +0,50

Chocolademelk  3,30
(Tony Chocolonely)  
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Monkey Business
Vers bananensap 
& chocolademelk 
(Tony Chocolonely)

 3,95   4,95

Geen stress!! 
Sinaasappelsap met wortelsap,
gember & Royal Jelly shot 

 4,95    5,95

Mango gingerdrink  4,50

Watermeloen hibiscusdrink  Watermeloen hibiscusdrink  4,504,50
met meloenbolletjes 

Gingermunt kombucha  3,95
(Tomarchio bio)  3,95

3,30                 
Water plat/bruis  3,10    

3,75
Sojadrink, haverdrink of 
kokosdrink +0,25 

Sweet iced coffee 3,75
Vanille-, caramel- of 
hazelnoot siroop  +0,50 
Met slagroom  +0,50

Chocolademelk  3,30
(Tony Chocolonely)  




