Heeft u een allergie? Meld het ons.

Bestellen kan tot een half uur voor sluitingstijd.
Blijf gerust nog een poosje zitten.

Op vele fronten wordt nagedacht over participatie van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor veel mensen met een
beperking

zijn

zelfredzaamheid

en

participatie

geen

vanzelfsprekendheden. Uniek wil een werkplek zijn waar mensen
met meer en minder beperkingen naast elkaar opwerken. Vanuit de
visie dat iedereen uniek is, met een eigen persoonlijkheid en unieke
mogelijkheden en draagkracht, ondersteunen werknemers elkaar
waar nodig en investeren we in het vergroten van de eigen kracht.
Bij Uniek werken werknemers met ervaring in de hulpverlening,

horeca vakkrachten en mensen die ervaring op willen doen in
winkel, bakkerij en lunchroom. Een combinatie waarmee we hopen
bij te dragen aan uw unieke beleving.

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Flat white
Cappuccino
Kindercappuccino

2,25
2,25
3,20
3,40
2,50
2,00

chocola i.pv. espresso

Koffie verkeerd
Latte macchiato
Latte caramel
Thee met een boodschap - diverse smaken
Verse muntthee
Chai latte
Warme chocolademelk
Special van de maand (zie krijtbord)
Slagroom
Koffiedranken cafeïnevrij
Koffiedranken bereid met sojamelk
Bonbon
Kijkt u ook bij onze luxe warme dranken

2,75
3,00
3,50
2,20
2,75
2,75
2,50

+ 0,50
+ 0,25
+ 0,90
+ 0,70

Koffie de Luxe

3,75

Koffie met likeur, bonbon en toefje slagroom

Thee de Luxe

3,75

Thee met étagère met bonbon-uniekje-petit glace

Kindercappuccino de Luxe

3,75

Kindercappuccino met etagère met stukje cake-arretjescake-boterkoek

Volle melk
Karnemelk
Mix karnemelk cassis
Mix karnemelk sinaasappelsap

2,00
2,00
2,20
2,75

Appel biologisch
Appel-Vlierbes
Appel-Aardbei
Appel-Cranberry
Sinaasappelsap
Perensap

2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50

Cola
Cola light
Fanta
Sprite
Cassis
Tonic
Bitterlemon
Rivella
Ice Tea
Ice Tea Green
Fristi
Chocolademelk
Fritz kola
Earth water* 33cl Still
Earth Water* 33cl Sparkling
Earth water* 75cl Still
Kraanwater
Limonade

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,25
2,25
2,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,25
2,50
2,50
4,50
0,50
1,00

*100% van de nettowinst die wordt gerealiseerd met de verkoop van EARTH
WATER, draagt EARTH WATER af om waterprojecten te financieren. Met het geld
wordt geïnvesteerd in duurzame watersystemen, in gebieden waar dit het hardst
nodig is. Met uw keuze voor EARTH WATER helpt u mee om schoon drinkwater te
produceren.

Wit (12,5%)
Rood (13,5%)
Rosé (13%)

3,50
3,80
3,50

Ons bier komt van de Veluwse Heidebrouwerij te Ede.

Edenoartje

2,60

Amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 5,5%. Gebrouwen uit Edese gerst.
Dit bier heeft een frisse smaak en een lichte pittige afdronk.

Veluws heidebier

3,20

Een fris goudblond bier met 6,2% alcohol. Door de licht moutige smaak van Edese
gerst en het gebruik van een vleugje echte Veluwse honing is dit een bier met een
bijzonder karakter.

Everzwijn Tripel

3,50

Een mooie lichtblonde tripel met 8% alcohol, gemaakt uit pure zuivere gerst uit Ede
met een fijn aroma en een zachte bitterheid door het gebruik van een mix van
zachte aroma- en bitterhop.

Bier van het seizoen

3,50

(Indien voorradig) Vraag bij onze medewerkers naar wat het bier van het seizoen is.

Radler 2.0%

2,60

Appeltaart spelt slagroom +0,50
Monchoutaart, met wisselende topping
Cheesecake
Arretjescake zonder rauw ei
Uniekje hopjescake
Hazelnoot-schuimgebak
Witte chocoladetaart met cranberry
Carrotcake met walnoot
Tompouce
Seizoensgebak meerdere soorten

2,40
2,40
2,75
1,50
1,20
2,40
2,40
2,40
1,75

zie krijtbord of gebaksvitrine

Appelflap geeft u het gerust aan als u het warm wilt
Boterkoek
Gevulde koek
Gevulde koek spelt
Speltkoek
Speltkoek choco-cranberry
Plak Cake slagroom +0,50
Zoekt u iets voor de kinderen?
Kijkt u dan op de kinderpagina.

2,25
1,50
1,80
2,00
1,50
1,75
1,20

Croissant ham-kaas
Kaasbroodje
Saucijzenbroodje
Pizzabroodje

2,00
2,25
2,25
2,50

Nootjes en huisgemaakte zoutjes
Breekbrood

3,00
4,25

Met kruidenboter (voor 2 pers.)

Breekbrood de luxe
Met kruidenboter, tapenade, aioli en olijven
(voor 2 pers.)

De breekbroodjes worden vers voor u afgebakken (10 minuten)

5,95

Bakkersontbijt

6,50

Boterhammen (mais, wit en donker meergranen), croissant, ham, kaas,
Veluwse jam, roomboter, ei.

Boerenontbijt

6,50

Yoghurt, vers fruit, muesli, krentenwegge, roomboter, ei.

Snel ontbijt
Twee zachte bolletjes (wit of bruin-spelt)
Naar keuze ham/kaas

4,75

(tot 15:00, vaak kunnen wij ook na deze tijd u van dienst zijn met een lunch dus
vraag gerust.)

Keuze uit: mais, wit, donker meergranen of spelt
Hete kip

9,75

Met gegrilde groenten en chilisaus

Warme beenham

7,50

Met Veluwse honingmosterdsaus

Carpaccio

7,50

Met groene pestodressing, rode ui, pijnboompitjes

Tonijnsalade

8,75

Met augurk en ui

Uitsmijter met kaas

7,50

Met ham +1,00

Pulled Pork
Op Turks brood uit eigen bakkerij, met bbq-saus

Heeft u een voedsel allergie of voedsel intolerantie vraag naar de mogelijkheden

6,95

Triangel geitenkaas

6,95

Met peer, walnoot, honing
Keuze uit bruin, wit of spelt

Triangel zalm

6,95

Met roomkaas, rode ui, bieslook

Triangel wildpaté

8,50

Met Veluwse vossenbessencompote

Broodje warm gehakt

7,95

Gekruid wit broodje met warm gehakt en satésaus

Huisgemaakte quiche

5,50

Wisselende smaak

Lunch voor twee

17,50

Soep, twee triangels, twee spelt bolletjes, twee rozijnenbollen, kaas,
ham (bio),boter, Veluwse jam en salade

Seizoensbroodje
Kijkt u op onze krijtborden of vraag het aan ons personeel

Heeft u een voedsel allergie of voedsel intolerantie vraag naar de mogelijkheden

Keuze uit: zachte bol: wit of (bruin)spelt
triangel: wit, spelt of bruin
Belegd met:
Boerenkaas jong
Boerenkaas oud
Schouderham
Gezond
Brie met walnoot en honing

zacht triangel
2,75
3,75
3,00
4,00
3,25
4,25
3,50
4,50
3,50
4,50

Boerenkaas en ham
Appel-kaneel
Hawaï
Zalm
Brie-spek-honing
Old Amsterdam - met chilisaus -

Heeft u een voedsel allergie of voedsel intolerantie vraag naar de mogelijkheden

3,25
3,75
3,75
4,75
4,75
5,75

Tomatensoep met brood en kruidenboter

5,50

Seizoenssoep met brood en kruidenboter

5,50

Kijkt u op onze krijtborden of vraag het aan ons personeel

Italiaanse salade

6,95

Met rucola, avocado, parmezaanse kaas, pijnboompitten
en een dressing van balsamico-azijn

Carpacciosalade
met rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, balsamico,
truffelmayonaise, desem croutons en parmezaan

Heeft u een voedsel allergie of voedsel intolerantie vraag naar de mogelijkheden

7,95

Twee bolletjes

3,95

Spelt of wit met kaas, ham, jam of hagelslag

Tosti kaas
Tosti ham en kaas
Boterham met gebakken ei

2,75
3,25
3,00

Poffertjes

3,25

Portie poffertjes met boter en poedersuiker

Plakje cake

1,80

Plakje cake met slagroom en mini-smarties

Brownie

0,60

Kindercappuccino

2,00

Chocolade i.p.v. espresso

Kindercappuccino de luxe

3,75

Kindercappuccino met etagère met stukje cake-arretjescake- boterkoek

High-tea

17,50 p.p.

Minimaal 2 dagen van tevoren reserveren.
Hierbij geldt: Annuleren uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de
reservering. Wij zijn genoodzaakt het opgegeven aantal personen ook in
rekening te brengen.
High-tea cadeau geven? Dat kan. Vraag naar onze speciale highteabonnen.

High-tea voor thuis

12,50 p.p.

Minimaal 2 dagen van tevoren reserveren.
Hierbij geldt: Annuleren uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de
reservering. Wij zijn genoodzaakt het opgegeven aantal personen ook in
rekening te brengen.

Cadeaubonnen
Aan de kassa zijn cadeaubonnen variërend van 5 tot 50 euro te
verkrijgen.

Glutenvrij
Eet u glutenvrij? Vraag naar de mogelijkheden.

Huur lunchroom
Het is mogelijk om buiten openingstijden de lunchroom af te huren (ma
t/m za). Catering optioneel.

Workshop of kinderfeestje?
Informeer naar de mogelijkheden

