
Rundercapaccio
Tony’s tonijnsalade
Kip ceasar

Zalm 
Vegan kaas

Warme beenham
Warem geitenkaas
Geroosterde kipfilet

8,00

8,50

8,00

9,00

7,50

9,50

9,50

9,50

LU
N

C
H

K
A

A
RTtruffelmayonaise, pesto, parmazaansekaas

kappertjes, uitjes, sesam mayonaise

gerookte kip,venezia tappenade,pesto, 

parmazaansekaas, tonijn,pijnboom pitten

rode ui ,kappertjes, limoen mayonaise, gerookte zalm 

vegan kaas , vijgenjam

honing tijmsaus, gegrilde groenten

vijgenjam, gegrilde groenten

paprika, houmous, ui, kerrie mayonaise

heerlijke lunchcombinatie 3 mini broodjes en een soepje

3 lagen rijkelijk belegd, 
enorm lekker!ETEN

VLOERBROOD KOUD

VLOERBROOD WARM

dikke plakken, van Leur's vloerbroodkeuze uit wit, bruin of spelt

dikke plakken, van Leur's vloerbroodkeuze uit wit, bruin of spelt

www.noordcoffee.nl   /   info@noordcoffe.nl

ONZE TOPPER

Veghel

Noordkade

10,00

12,50

Noordkade
Blt
Rundercarpaccio

Vegan kaas
Vegan pulled prok
Vegan burger
Tosti houmous
Salade houmous

10,50

9,95

9,95

7,50

12,50

10,00

7,00

12,50

3 mini broodjes met een Toscaans tomatensoepje

Tony’s tonijnsalade, rundercarpaccio, gesmolten geitenkaas

3 mini broodjes met een Toscaans tomatensoepje

Zalige zalm, pulled pork met augurk & rundercarpaccio  

kip,tomaat, zalm, krabsalade, rode ui, honingmosterdsaus en chips

bacon, kip, tomaat, kaas, rode ui, en chips

truffelmayonaise, pesto, parmazaanse kaas en chips

LUNCHPLANKJE

SANDWICHES

VEGAN GERECHTEN

Toscaanse tomaten
Seizoenssoep

5,00

6,00

met bruchetta van tomaat en basilicum olie 

vraag eens naar onze wisselende dagsoep 

vloer brood vegan kaas

bolletje vegan pulled pork

bolletje vegan burger

gegrilde groentes en wortel

gegrilde groentes en wortel

SOEP UIT EIGEN KEUKEN

zachte pulled pork, barbecuesaus, augurk en 
rodecoleslaw - geserveerd op een knapperige meergranenbol

broodje pulled pork 12,50
Ham/kaas
Hawaii
Toscaanse kip
Boeren beenham
Geitenkaas 
Kaas
Houmous vegan 

Gerookte zalm 
Carpaccio 

Gegrilde groenten 
Kip Ceasar 
Geitenkaas

5,95

6,00

7,00

7,00

7,00

5,50

7,00

12,50

11,00

11,00

11,00

11,00

7,50

7,50

9,00

Wrap gerookte kip 
Vegan wrap 
Wrap gerookte zalm 

jonge kaas en boerenham

boerenham, kaas, annanas

gerookte kip, ceddar, tomaat, pesto

been ham, kaas, gegrilde groenteen honing saus

geitenkaas,pijnboom, gegrilde groente, balsamico

jonge kaas

houmous, gegrilde groente, wortel

vers gerookte zalm, tonijn, rode ui, kappertjes, limoendressing

carpaccio, pijnboom pitten, truffelmayonaise,

Parmasaanse kaas

gegrilde groenten, pesto, vijgenjam en houmous

kip, tonijn, trufelmayonaise, pesto, parmasansekaas

geitenkaas,vijgenjam,walnoten,gegrilde groenten

en balsamico siroop

rode pesto, kip, truffel, parmazaanse kaas

houmous, gegrilde groenten, pijnboom pitten

gerookte zalm, tzatziki, kaas, rode ui

uit eigen keuken

van de Groot uit ‘s - Hertogenbosch 

TOSTI'S ONZE SPECIALITEIT!

VERSE SALADES

TORTILLA WRAP

Carrot cake  
Verschillende appeltaartjes 
Chocolade bol

3,95

3,75

3,95

TAARTEN & GEBAKJES

LAZY SUNDAY FOODIE FRIDAY
op zondag serveren wij een heerlijke 

3 gangen lunch proeverij, leuk voor je gezin, 

met vrienden of vriendinnen

op vrijdag avond serveren wij 4 gangen 

street food tasting met een bier of wijn 

proeverij, erg lekker!+2,75upgrade: mini tomatensoepje met basilicum olie

+2,75

+2,75

29,5013,95

upgrade: mini tomatensoepje met basilicum olie

upgrade: mini tomatensoepje met basilicum olie



Cappuccino
Noord Creme Koffie
Latte Macchiato
Flat White
Dubbele Espresso
Espresso
Cafe Latte
Noord Americano
Espresso Macchiato

Pilsener  
Blond   
Dubbel
Tripel
Fruitbier
Witbier
Radler 0%
Radler 2%

Wit  
Rood  

Rose
Bubbels

Steenberge 25 cl  

Wilderen goud 33 cl   
Paljas bruin 33 cl

St. feuillien tripel 33 cl

Lindemans kriek 25 cl

Blanche du namur 25 cl

warsteiner 33cl

warsteiner 33cl

chardonnay, terra de touros branco  

merlot, terra de touros tinto   
vinho tejo, casal monteiro

vinho tejo

Appel, framboos & aardbei 
Mango & framboos 
Sinaasappel, aardbei & banaan 
Appel & bosbes 

Caramel coffee 
Chocolate espresso 
Vintage vanille 
Oreo cookie monster
Big brownie basterd 
Strawberry & cream 
Salted caramel 

met opgeschuimde biologische melk

je vertouwde kop koffie

espresso tussen 2 laagjes melk

dubbele shot espresso met melk schuim

esspresso met een extra shot

puur en zwart

met veel warme melk

lungo koffie (espresso met water) 

espresso met een beetje melk schuim

caramel, slagroom en een mini donut 

chocolade, slagroom en een mini donut 

vanille, slagroom en een mini dount 

oreo, chocolade, slagroom en een mini donut

brownie, chocolade, slagroom en een mini donut 

aardbei, melk, room en ijs en een mini donut

salted caramel, melk, room en ijs en een mini donut 

met caramel siroop en slagroom

met vanille siroop en slagroom

met zachte witte chocolade

met zachte bruine chocolade

kers, cocolade, mini donut en slagroom

butterscotch, mini donut en slagroom 

hazelnoot latte, mini donut en slagroom

stijlvolle selectie losse thee soorten

lekker met honing

gember, kruidnagel, peper

gember, kaneel, piment, zwarte thee

kaneel, sandalwood, vanille, zwarte thee

potje voor 2 kopjes thee

chinese groene thee met melk schuim

soja latte, superfood mis van chaga en 

lion’s mane paddenstoelen

8oz
2,75

2,50

3,00

3,25

3,25

2,25

3,00

2,35

2,60

12oz
4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

5,50

4,50

4,50

12oz
4,25

3,75

4,50

4,50

4,25

3,85

Flesje
3,50

4,50

4,50

5,50

4,00

4,00

3,50

3,50

Glas
3,75

3,75

3,75

6,504,00

4,00

4,30

4,30

4,00

5,00

5,00

5,30

5,30

4,95

4,95

4,95

5,00

Thee pick en mix
Verse munt thee
Chennai chai vegan
Kerala chai
Madagascar chai
Potje thee
Match latte
Gember sinaasappel thee
Muchroom soja latte

8oz
2,65

3,75

3,75

3,75

4,35

3,75

3,95

12oz

3,50

4,75

4,75

4,75

4,75

3,95

5,25

Nood caramel cappucino
Vintage vanilla cappuccino
Chocolade macchiato
Chocolade macchiato
Schwartzalder kirsch Donut latte
Butterscotch Donut latte
Hazelnut Donut latte

van de bierspecialist

geserveerd met een nootje van Voets

van wine2proof
SPECIALE KOFFIE UIT EIGEN BRANDERIJ

VERSE THEE

KOFFIE UIT EIGEN BRANDERIJ

BIER

WIJN

SMOOTHIES

FRAPPUCCINO

Verse jus
Coca cola
Ice tea classic 
Ijsthee groen
Eartwater
Coca cola light
Appelsap
Ranja
Chocomel  koud
Fanta
Fristi
Bitter-lemon
Tonic
Volle melk

8oz

12oz, met limoen en munt

plat of bruis 

met een mini donut 

biologisch

3,95

2,50

3,00

4,00

3,00

2,50

3,00

2,00

3,00

2,50

3,00

2,50

2,50

2,50

KOUDE DRANKEN

KADOBON LEKKERE KOFFIE?
wij verkopen ook kadobonnen, 

leuk om weg te geven!

al onze koffies zijn ook hier te koop, 

of als je wil online

DRINKEN
keuze uit biomelk, sojamelk of havermelk

met mini donut

met mini donut

keuze uit biomelk, sojamelk of havermelk
lekker fris en fruitig

erg lekker!Callebaut,pick and mix
Creamy caramel chocolade
Hello hazelnoot chocolade
Slagroom

puur, melk of witte chocolademelk

met caramel siroop, mini donut  en slagroom 

met hazelnoot siroop, mini donut en slagroom

lekker voor erbij

3,50

4,00

4,00

0,85

4,50

5,00

5,00

CHOCOLADEMELK

ONZE TOPPER
met caramel siroop en slagroomNood caramel cappucino


