NON
Gezellig dat je er bent!

Drinks

NON coffee

NON tea

ESPRESSO

2.30 / 2.90

AMERICANO

2.50 / 3.50

AMERICANO FORTE (STERK)

3.10 / 4.25

CAPPUCCINO

2.85 / 4

LATTE

3.10

3.50
LATTE MACHIATO
Onze koffiebonen worden gebrand in Maasdijk en onze
biologische koemelk komt bij verschillende boeren uit
Midden-Delfland vandaag. Heel lokaal, nog lekkerder!
Uiteraard kun je ook kiezen voor decafé
plantaardige melk (+ 0,65); amandel of sproud

cafeïne boost
ESPRESSO MACHIATTO

2.50 / 3.10

FLAT WHITE

3.50

CORTADO

2.60

non's sweet specials
HOT CHOCO

3.50

CARAMEL CRAVINGS

4.25

HAZELNOOT LATTE

4.25

CHAI LATTE

4.25

DIRTY CHAI Met een espresso

4.85

2.60
ROOIBOS CHAI

Ongekend populair door de kaneel
en milde specerijen
SENSEI SENCHA

Groene klassieker; Citroengras
& citrusschilletjes
CHAMPAGNE CASSIS

Een mix van groene en witte thee met
rode bessen
NOTENDROOM

De one & Only! Gemaakt van verslavende
notenmelange
CEYLON

Zwarte thee uit Sri-Lanka met een
opwekkende, frisse citrusachtige smaak
BOSVRUCHTEN

Frisse mix met hibiscus en boordevol
rood zomerfruit

VERSE THEE
very very sweet
lekker inclusief slagroom

3.25

STROOPWAFEL LATTE

4.85

Gember & Citroen

BARISTA SURPRISE

4.85

Kaneel & Sinaasappel

SALTED CARAMEL CHOCO

4.85

Verse munt

Onze huisgemaakte warme choco met
salted caramel en een heerlijke wolk slagroom

Drinks

HOMEMADE LEMONADE

bio Fris

4.00 / 14 (1L)

3.10

Champagne Cassis

Marie Stella Maris Sparkling,

Ginger & Lemon

Ice Tea Green, Biologische Appelsap,

Passievrucht & Bosvruchten

Bitter Lemon

FRESH JUICY DETAILS
Smoothie - Pink Panther

5.00

Power Juice

5.50

Verse jus d'orange

4.50

good old classics
2.75
Coca Cola, Cola Zero,
Ice Tea, Cassis, Sprite

SANGRIA COCKTAIL - 1L
Moscow Mule Sangria - wodka,

20.5

bruiswater en onze huisgemaakte
gembersiroop
Champagne Cassis Sangria - prosecco 22.5
in combinatie met onze famous iced tea

wijn

bier
Leffe Blond (tap)

4.50

Belgisch Blond Abdijbier
Hertog-Jan (tap)

Rosé Pinot Grigio

4.50 / 22.50

Rosé - Licht fruitig, fris

3.25

Vol Pilsner met bittere afdronk

Calusari Pinot Grigio

4.50 / 22.50

Wit - Verrassend fris

Heineken 0.0% (fles)

3

Tarini Sauvignon Blanc

"Spin the Bottle!"

4.50

Wit - Exotisch fruit, fris

Laat je verrassen door het

Trapiche Merlot/Malbec

lievelings-(wissel)bier van NON!

Rood - Vol en fruitig
Prossecco
Frisse, Franse bubbel

4.50 / 22.50
4.50 / 22.50
5.50 / 26.50

Brunch all day
CRUMBLE UIT DE OVEN

4.50

Vers afgebakken home-made crumble met rood fruit, havervlokken en rietsuiker uit onze de oven

'S MORES UIT DE OVEN

4.50

Marshmellows met échte chocolade en crumbled cookies uit de oven

TWEE SUNNY SIDE UP EITJES VAN DE PLAAT

5.50

Op vers panbrood, met optioneel rauwe ham (2,-), kaas (2,-) of verse avocado (3,-)

Y O G H U R T M E T H U I S G E M A A K T E N O T E N - G R A N O L A 9.50
Volle yoghurt, huisgemaakte noten-granola & vers fruit

9.50

shakshuka
Een oosters geïnspireerd en gekruid gerecht in een pannetje uit de oven met o.a.
paprika, tomaat, twee eitjes en zachte geitenkaas. Wordt geserveerd met brood.

Party Pancakes

Kies jouw favoriete Party Pancake toppings

OH MY OREO!

9.50

Deze is voor alle chocolate lovers! Getopt met Nutella, sour creme, Oreo's en poedersuiker

FRESH & FRUITY

9.50

Met huisgemaakte red fruit-coulis, vers fruit, sour creme, maple syrup en poedersuiker

MIX & MATCH ALL DAY LONG
12.50
Als jij mixt, dan zorgen wij voor de match ;) Dus; Kies jouw drie
lievelingsgerechten, en wij doen de rest. Bon appétit!

Verse avocado & sunny side up eitje

Huisgemaakte pompoensoep

Oude kaas & sunny side up eitje

Homemade Pancakes (Oreo of Red Fruit)

Broodje truffel-eiersalade

Shakshuka met geitenkaas

Yoghurt met granola

Fruitcrumble uit de oven

Quesadilla Pulled Chicken

Cheesy Nacho's

'S Mores [Marshmellow, chocola en
cookies uit de oven]

lunch o'clock
hot hot hot
6.50

HUISGEMAAKTE POMPOENSOEP
Met vers panbrood & harissa-hummus

11

NOEDELS UDON TERIYAKI
Echte Udon noedels met o.a. NON's mushroommix, broccoli, gebakken uitjes en een spiegeleitje

PITA PARTY

8.50

Een luxe Israëlische pita met vega shoarma, ingelegde kool, tahinidressing en nacho's on the side (VEGAN)

QUESADILLA PULLED CHICKEN

10.50

De Mexicaanse tosti; op een wrap met o.a. pulled chicken, gesmolten kaas, mais en chilimayo

sandwiches
10.50

MUSHROOM MAGIC

Een geroosterde paddenstoelenmix met huisgemaakte teriyaki marinade, gebakken uitjes en bruin brood
(VEGAN)

9.50

CLASSIC CARPACCIO
Met truffelmayonaise, romige basilicumsaus, parmezaan en broadbeans

HUMMUS, HONEY!

10.50

Huisgemaakte harissa-hummus, geitenkaas, gegrilde paprika rucola en geroosterde tuinbonen

EGG-CITED

7.50

Onze populaire truffel-eiersalade met verse bieslook

"AVOMAZING!"

10

BAGEL

Verse avocado, creamcheese met bieslook, geitenkaas, tomatensalsa en mesclun

CORNFLAKE CRISPY CHICKEN

BAGEL

10

Verse roomkaas bieslook met crispy chicken uit de oven en chilimayonaise

FUNKY SALMON

BAGEL

10

Gerookte zalm met verse roomkaas, bieslook en honingmosterddressing

toasted sandwiches
FOCACCIA ITALIANA

8.50

Focaccia uit de oven met mozzarella, tomatensalsa, spianata romana, gegrilde paprika en chilimayonaise

FOCACCIA CAPRESE

8

Focaccia uit de oven met mozzarella, tomatensalsa en basilicummayonaise

KIDS TOSTI
Kies uit rauwe ham met kaas en tomatensalsa, of alleen kaas met tomatensalsa.
Ketchup of sweet chilisaus erbij?

5.50

Sit back & Relax!
Reserveer de high wine én high tea op NONPOPUP.nl

High Wine me up
Het is tijd om het glas te heffen, want het is tijd voor een High Wine
mini vakantie! Cheers!
Je kunt de High Wine in NON bar tot 4 uur van te voren reserveren
(29,50 pp)

High teatime!
Jazeker, jij hebt zin in een middag op mini vakantie! Een tafel vol met
lekkers, gezelligheid & de heerlijkste theesmaken!
Je kunt de High Tea in NON bar tot 4 uur van te voren reserveren (25,pp) of een High tea voor thuis (21,50 pp) bestellen op NON shop.

zin in een à la minute feestje?

Cocktails & Bites
Bring on the Cocktails & Bites! Dit menu is om te delen en kost in totaal
35,Kies jullie favo NONgria (1 L) om te delen.
Maar wat is een 'Cocktail without a Bite'? De NONgria komt daarom
samen met Roasted Broadbeans, breekbrood én nacho's uit de oven.
Als dit niet als een mini vakantie voelt..

Bites
sweets
ALTIJD FEEST!

CLASSIC

White Choco Kokosmakroon

3

Fudge brownie

1.75

Choco Loco Cake

3.50

Blondie raspberry pistache

2.25

Carrotcake

4

Bananabread

2.50

Fluffy cocos

4

Lemon poppy cake

2.50

'S Mores - Warm uit de oven

4.50

Appeltaart

3.50

Sweet table - Proeverij van 4 sweets

12.50

VEGAN
NON FAMOUS CHEESECAKE
Stroopwafel caramel

4.60

Passievrucht

4.60

Dadel Cocos Power bar
SUE
Chocolade Truffel

2.25
4.10
2.50

Wil jij ook home made NON taartjes lekker mee naar huis
nemen? We kunnen het alvast voor je klaar zetten, zodat je
straks niet hoeft te wachten

hearty
ROASTED BROADBEANS
Onze populaire zoutjes gemaakt van Hollandse tuinbonen

BREAKING BREAD
Met heerlijke huisgemaakte truffelmayonaise & harissa -hummus

DUTCH DISCOBALLS

2
5.5
7.5

Bourgondische bitterballen uit de oven met truffelmayonaise - 6 st

BUENOS NACHOS
Nacho's uit de oven met cheddar, jalapeno's, tomatensalsa, avocado, sweet chilisaus & sour cream
En maak 'm helemaal af met Pulled Chicken (3,-)

10

Wist je dat...
We onze eigen eventlocatie hebben? NON Burgersdijk! Check instagram &
get inspired!
Al onze melk biologisch is, en afkomstig van koeien uit het Midden-Delfland?
Praktisch onze buren dus. De melk is vol en zoet van smaak. Een perfecte
combinatie met al onze koffies & taartjes!
Wij winnaar zijn van de Westlandse Ondernemersprijs 2019? Met de hoogste
waardering voor "Meest onderscheidend in de branche". Hier zijn we nog
steeds echt onwijs trots op!
NON volledig al het afval scheidt in de hele zaak? En we daarom 22
afvalbakken hebben?
Een paar koppen koffie per dag bijdraagt aan de gezondheid? Het maximum
ligt hierbij ongeveer op 500 ml per dag.
Ons hele concept incl. div. verbouwingen door ons zelf uitgedacht,
ontwikkeld en ontworpen is?
We voor al onze taarten, gerechten en limonades alle recepten ontwikkeld
hebben, blijven ontwikkelen én alles zelf maken?
En dat het pér cheesecake gemiddeld 8 uur duurt voordat helemaal 'ready to
serve' is?
We elk seizoen onze menukaart mee wisselen? Zo werken we met duurzame
vers producten, die een zo klein mogelijke footprint hebben.
30% van onze gastvrijheid en gezelligheid in NON bar is, en 70% van de
vrolijkheid buiten de deur is? Zoals bedrijfscatering, evenementen én NON
shop.

nonbarshopevents.nl
bar | shop | events

wifi-wachtwoord: nonstopinternet
Voor allergeneninformatie, vraag naar de allergenenlijst
Onze lunch is ook als take-away verkrijgbaar!

NON je ne regrette rien

English Menu

