TOAST AVOCADO
wordt rijkelijk opgemaakt en geserveerd op dubbel getoast donker
desem met huisgemaakte avocadospread, komkommer en salade
Alle toast avocado kunnen op glutenvrij brood worden geserveerd

Steak & Parmezan		

medium gegaarde kogelbiefstuk mooi getrancheerd / parmezaan
gemarineerde paddenstoelen / sriracha mayonaise

Zalm		

gerookte zalm afgelakt met oosterse sesam marinade
gepocheerd ei / sesamzaadjes / edamame / Mocca mayo

Eggs Benedict (*vega)		
2 gepocheerde eieren / met klassieke Hollandaisesaus overgoten
geserveerd met een keuze uit:
vlees: Limburgse ham en bacon
vis: gemarineerde gerookte zalm
vega: mix van gemarineerde paddenstoelen & asperge

Carpaccio		
rundercarpaccio / parmezaan / geroosterde pittenmix
truffelcrème / aceto balsamico

Chicken & Cheese		

home made pulled chicken / kaas overbakken / cherry tomaat
sriracha

Uitsmijter (*vega)		
2 gepocheerde eieren / Limburgse ham / jonge kaas / bacon
cherry tomaat / sriracha mayonaise

Geitenkaas (*vega)		
mild gerijpte geitenkaas / champignons / balsamico / walnoten
rode bietensalade

Mushroom & Cheese (*vega)		
kastanje champignons met parmezaanse kaas overbakken
cherry tomaat /sriracha / geroosterde pittenmix

SOUPS
worden veganistisch bereid, altijd zelf gemaakt en geserveerd
met een kaasstengel en een broodje met smeerboter

Tomaten (*vegan)
Wortel Curry (*vegan)

SIDES & BITES
Knoflook Breekbrood met dip (*vega)

breekbrood van Kwartelenmarkt 11 op 3 met kaas overbakken

Chicken Chunks 5 st.		
parmezaan / sweet chilli

Bourgondische bitterballen 8 st.		
Om eerlijke en de beste kwaliteit producten te kunnen serveren
werkt Mocca zo veel mogelijk samen met lokale ondernemers.
En dat proef je!
Voor het vlees: Slagerij Naus, Venlo
Voor het brood: Bakkerij Pijpers, Blerick

MOCCA ORIGINALS
Waffle & Chicken		

huisgemaakte wafels / crispy chicken chuncks / bacon
avocadospread / salade / witte koolsalade / sweet chili

Waffle & Falafel (*vega)		
huisgemaakte wafels / falafel / avocadospread / edamame
rode bietensalade / komkommer / Mocca mayo / sweet chili

Chicken Wrap		

2 soft taco’s / crispy chicken / avocadospread / komkommer
witte koolsalade / sriracha mayonaise

Falafel Wrap (*vegan)		
2 soft taco’s / falafel / avocadospread / rode bietensalade
komkommer / Mocca mayo

Salmon Bowl (*vega)		
parelcouscous /zoetzure komkommer / edamame
rode bietensalade / gerookte zalm in oosterse sesam marinade
avocadospread

Veggie Bowl (*vegan)		
parelcouscous / falafel / zoet zure komkommer/ edamame
rode bietensalade / avocadospread / zoetzure komkommer

Club sandwich kip		

onze old time favourite op 3-laags brioche brood / bacon
home made pulled chicken / huisgemaakte eiersalade / salade

SALADS
Salade Carpaccio (*glutenvrij)		
salade / rundercarpaccio / parmezaan / truffelcrème
geroosterde pittenmix / aceto balsamico / rustiek broodje

Salade Bief (*glutenvrij)		
salade / medium gegaarde kogelbiefstuk / mooi getrancheerd
gemarineerde paddenstoelen / srirachacrème / groene asperge
parmezaan / rustiek broodje

Salade Geitenkaas (*vega *glutenvrij)		

salade / mild gerijpte geitenkaas / champignons / balsamico
walnoten / cherry tomaat / rode bietensalade / rustiek broodje

TOSTI’S & FOCACCIA
tosti’s wordt opgemaakt op donker brood en rijkelijk geserveerd
met een lekkere salade en ‘‘Mocca Tomato Ketchup’’
Alle tosti’s kunnen op glutenvrij brood worden geserveerd

Focaccia Mocca		

heerlijke rozemarijn focaccia / home made pulled chicken
tomatensalsa / serrano / kaas / ui

Simple Cheese Tosti (*vega *vegan *glutenvrij)
dubbel belegd met kaas of vegan kaas

Croque Monsieur Tosti (*glutenvrij)		
dubbel belegd met ham / kaas

Croque Madame Tosti (*glutenvrij)
dubbel belegd met ham / kaas / gepocheerd ei

SMOOTHIES		
Sunshine		
passievrucht / kokos / mango / kers / appel / ananas

Blue Boost		
Açaí bes/ bosbessen / banaan / appel / aardbei
hennep proteïne / baobab

Popeye Power		

spinazie / avocado / appel / broccoli / mango / tarwegras
gerstegras / spirulina

Fancy Detox		

wortel / rode biet / gember / papaya / selderij / appel / lucuma
Onze smoothies bestaan volledig uit fruit & groenten en zijn zonder
toevoegingen. 100% vegan / biologisch / glutenvrij

FRISDRANKEN
Vers sinaasappelsap
Home Made Iced Tea
Ginger Lemonade
Chaudfontaine Rood / Blauw
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fanta Orange / Cassis
Sprite
Fuze Tea Green
FÏNLEY Ginger Ale / Tonic / Bitter Lemon
Gember Shot
Echte Appelsap
Ranja

BIEREN
VAN DE TAP
Swinckels 20 cl. / 50 cl. - 5.5%

VAN DE FLES
Weihenstephaner 50 cl. - 5.4%		
Hefeweissbier

WIJNEN
Wit
Verdeca Talo, Puglia, Bianco, hout gelagerd

vanille, fudge en rijp geel fruit in de neus / lichte frisheid en perzik

Sauvignon Blanc, Il Pumo, Bianco

heerlijk bloemig in de neus met geuren van citrus en zachte peer

Rosé
Negroamaro, Il Pumo Rosato

bijzonder frisse en zéér fruitige rosé met een behoorlijke body

Rood
GranTrio

Primitivo / Malvasia Nera / Negroamaro

San Marzano, Gran Trio Rosso
rijpe kersen, pruimen en specerijen met een hint van chocolade

Negroamaro, Il Pumo Rosso

Complexe rode wijn, zachte tannine, volle body en lange afdronk

Gin & Tonic
Beefeaters / Fever Tree Indian Tonic Water		
citroen / limoen / munt

