TOAST AVOCADO

ALL DAY

Al onze avocado toast worden rijkelijk opgemaakt en geserveerd
met dubbel getoast donker desem en huisgemaakte avocadospread
Alle toast avocado kunnen met glutenvrij brood worden geserveerd
(N)iets te vieren?
Start met een bubbel als aperitief:
Liboll, Vino Spumante, San Marzano, Puglia

Steak & Parmezan (*glutenvrij)		
medium gegaarde kogelbiefstuk mooi getrancheerd / parmezaan
gemarineerde paddenstoelen / srirachacrème
Wijnsuggestie: GranTrio / Primitivo, Malvasia Nera, Negroamaro

Eggs Benedict (*vega *glutenvrij)		
2 gepocheerde eieren / met klassieke hollandaisesaus overgoten
geserveerd met een keuze uit:
Original: Limburgse ham en bacon
Norwegian: gemarineerde gerookte zalm
Florentine: mix van gemarineerde paddenstoelen

Wijnsuggestie bij Original: Chardonnay, Cuvée Réserve, hout gelagerd
Wijnsuggestie bij Norwegian: Liboll, Vino Spumante
Wijnsuggestie bij Florentine: Verdeca, TALÒ, hout gelagerd

Zalm		
gerookte zalm afgelakt met oosterse sesam marinade
gepocheerd ei / sesamzaadjes / edamame / Moccacrème
Wijnsuggestie: Liboll, Vino Spumante

Buikspek (*glutenvrij)		
36 uur sous vide gegaard buikspek met oosterse marinade
frisse spitskool / taugé / gebakken uitjes
Wijnsuggestie: Verdeca, TALÒ, hout gelagerd

Chicken & Cheese (*glutenvrij)		
home made pulled chicken / kaas overbakken / cherry tomaat
srirachacrème
Wijnsuggestie: Chardonnay, Cuvée Réserve, hout gelagerd

Mushroom & Cheese (*vega *vegan *glutenvrij)

kastanje champignons met parmezaanse kaas overbakken
cherry tomaat /srirachacrème / geroosterde pittenmix
Wijnsuggestie: Chardonnay, Cuvée Réserve, hout gelagerd

Carpaccio (*glutenvrij)		
rundercarpaccio / parmezaan / geroosterde pittenmix
truffelcrème / aceto balsamico
Wijnsuggestie: Verdeca, TALÒ, hout gelagerd

Geitenkaas (*vega)		
mild gerijpte geitenkaas / champignons / balsamico / walnoten
rode bietensalade
Wijnsuggestie: GranTrio / Primitivo, Malvasia Nera, Negroamaro

MOCCA ORIGINALS

ALL DAY

Waffle & Chicken		
huisgemaakte wafels / crispy chicken chuncks / bacon
guacamole / salade / witte koolsalade / sweet chili

Chicken Wrap		

2 soft taco’s / crispy chicken / guacamole / komkommer
witte koolsalade / srirachacrème

Falafel Wrap (*vegan)		
2 soft taco’s / falafel / guacamole / rode bietensalade
komkommer / Moccacrème

Pork Bowl		

parelcouscous / oosters gemarineerd buikspek / taugé
zoetzure komkommer / edamame / frisse spitskool / guacamole

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

Falafel Bowl (*vegan)		
parelcouscous / falafel / zoet zure komkommer/ edamame
rode bietensalade / guacamole / zoetzure komkommer

SALADS

ALL DAY

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

Salade Bief Teriyaki (*glutenvrij)		
salade / medium gegaarde kogelbiefstuk mooi getrancheerd
huisgemaakte teriyaki / gemarineerde paddenstoelen
sesamzaadjes / srirachacrème / rustiek broodje

Salade Geitenkaas (*vega *glutenvrij)		

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

SOUPS

ALL DAY

worden veganistisch bereid, altijd zelf gemaakt en geserveerd met
een rustiek broodje

Tomaten (*vegan)
Dagsoep (*vegan)
seizoensgebonden

SIDES & BITES

ALL DAY

Knoflook Breekbrood met dip (*vega)		
breekbrood met knoflook en kaas overbakken

Chicken Chunks 5 st.		
parmezaan / sweet chilli

Bourgondische bitterballen 8 st.		

KIDS

Kids tosti (*vega)		
kaas / ham + kaas

Soepje (*vegan)		
tomatensoepje geserveerd met een broodje

American Pancakes Fruit (*vega)		

2 pancakes / gemarineerd rood fruit / Callebaut chocolade topping

American Pancakes Naturel (*vega)		
2 pancakes / stroop + poedersuiker apart

Wafel Naturel (*vega)		
naturel huisgemaakte wafel met poedersuiker

Wafel Rood Fruit (*vega)		
huisgemaakte wafel met gemarineerd rood fruit

Babyccino		
gestoomde melk met siroop

Ranja		

Melk		
Vers sinaasappelsapje		

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
Mousserend
Liboll, Vino Spumante

San Marzano, Puglia
verfijnde bubbel / geel fruit / fris & sappig / heerlijk bloemig

Wit
Verdeca, TALÒ

San Marzano, Puglia, hout gelagerd
fris vanille / rijp geel fruit / lichte frisheid en perzik / rijk & sappig

Chardonnay, Cuvée Réserve

Saint Colias, Pays D’oc, hout gelagerd
krachtig wit / licht karamel / eikenhout / complex

Rosé
Negroamaro, Il Pumo Rosato

San Marzano, Puglia
wilde aardbei / framboos / veel fruit maar met een frisse afdronk.

Rood
GranTrio, Primitivo / Malvasia Nera / Negroamaro

San Marzano, Puglia
rijpe kers / zwoel / hint van chocolade / smaakt naar meer

Gin & Tonic
Beefeater London dry gin / Fever Tree Indian Tonic Water
citroen / limoen / munt

LIQUOR on the rocks
Jameson Irish Whiskey 35 ml.		
Baileys Original Irish Cream 35 ml. 		
Amaretto Disaronno 35 ml.		

Licor 43 35 ml.		
Absolut Vodka Blue 35 ml.		
Bacardi Carta Blanca 35 ml.		

