KOFFIE EN THEE
KOFFIE VAN LOCALS

THEE VAN THEEKAFFEE

Koffie

€2.60

Poes op schoot

Espresso

€2.70

Onze eigen theeblend van de Spinnerij
met o.a. kaneel, gember en zoethout*

Espresso dubbel

€3.50

Cappuccino

€2.90

Cappuccino XL

€3.95

Latte Macchiato

€3.25

Koffie Verkeerd

€3.25

€2.90

Brabants Kwartierke €2.90
Zoete Sencha thee met dadel, peer
en zoethout. Genieten met een grote G!*

Earl Grey

€2.90

Zwarte theemix van Ceylon en Assam met
de smaak van bergamot

Warme chocolademelk €3.50

Groene Sencha

Slagroom

€0.50

Een friszoete thee met de smaak van
citroen

Soja of havermelk

€0.40

Vriendinnen Thee

Pimp je koffie

€0.50

Een heerlijke zoete fruitmelange met de
smaak van granaatappel en mango!*

Pumpkin Spice-Karamel-Hazelnoot

Chai Latte

€3.75

Thee met melk en specerijen

€2.90

€2.90

Tilburgse kruidenthee €2.90
Thee met venkel, hop en anijs. De
gezonde variant van Schrobbèler!*

Rooibos citrus

€2.90

Verse muntthee

€3.25

Met honing
Mede mogelijk gemaakt door
Eetwinkel Appelsien

Verse gemberthee
Met citroen en honing

*Genoten van onze thee? Deze is ook los
te koop in onze winkel.

€3.25

FRISDRANK EN GEBAK
FRISSE DRANKJES

HUISGEMAAKT GEBAK

Cola (Zero)

€2.75

Vegan brownie XL

€4.10

Fanta

€2.75

Bananenbrood

€4.10

Fuze tea

€2.75

Geserveerd met walnoten en honing
> Ook verkrijgbaar als ontbijt

Green Tea of Sparkling Black

Spa Rood

€2.55

Homemade scones

Karaf water

€2.85

2 Stuks met clotted cream (vegan optie
mogelijk) en huisgemaakte jam

Met citroen en verse munt

Bio appelsap

€3.00

Bio sinaasappelsap

€3.00

Karaf ranja

€2.95

Speciaal voor de kids

Biologische volle melk €2.75
Koude chocolademelk

€4.25

ZOETE ZAKEN GEBAK*
Cheesecake

€4.50

Carrotcake

€4.50

Appeltaart

€4.50

Met slagroom

+€0.50

€2,80

Weekspecials
Vraag bij ons personeel naar
de weekspecials
en check de borden

*Let op, alle taartjes en lekkernijen
worden vers bereid en gemaakt. Hierdoor
kan het assortiment per dag wisselen

ONTBIJT EN LUNCH
ONTBIJT
Ontbijt is te bestellen tot 13:00 uur

Breakfastbowl tropical €7.50
Bowl met soja of Griekse yoghurt, vers
fruit, granola en kokossnippers

Ontbijtplankje voor 2 €20.50
Vers gebakken croissantjes met boter en huisgemaakte jam, bananenbrood met walnoten
en honing, yoghurt met vers fruit en granola, glas jus d’orange

Vers afgebakken croissantje met huisgemaakte jam €3.10
Bananenbrood ontbijt

€6,75

Geserveerd met fruit, Griekse yoghurt, granola, walnoten en honing (vegan optie mogelijk)

LUNCH
Brood met eiersalade

€7.95

Brood met huisgemaakte eiersalade met bieslook en rode ui

Brood met hummus

€7,95

Brood met huisgemaakte hummus, feta en avocado (vegan optie mogelijk)

Brood met huisgemaakte kruiden roomkaas

€7.95

Met verse bieslook en peterselie, rode paprika druppels en rucola

Broodje brie de luxe

€7.95

Met balsamico stroop, rucola en walnoten

Warm worstenbroodje €3.75
Vlees of vegan

Kindertosti’s

€3.85

Tosti hartig
Kaas, tomaat en een lekker sausje
Tosti zoet Banaan met chocolade

KATTENKEUZES
LUNCH
Favoriet van Zoë

€7.95

Brood met huisgemaakte tonijnsalade,
rode ui, olijven, kappertjes en dille
‘Tonijn is de chocola onder de katten’
- Zoë

Favoriet van Frenkie

€7.95

Brood met filet americain, augurk en
kiemgroenten (vegan mogelijk)
‘Waarom wordt dit eigenlijk niet naar mij
vernoemd? Filet Frenkie klinkt een stuk
beter!’
- Frenkie

Favoriet van Sir Taki
Griekse maaltijdsalade
€8.95
Salade met tomaat, rode ui,
feta, olijven en oregano. Geserveerd met
brood en tzatsiki (vegan optie mogelijk)
‘Een heerlijke Griekse salade, voor dat
ultieme vakantie gevoel.’
- Sir Taki

ONZE SPECIALS
ZOETIGHEDEN
High tea de Spinnerij

€21,50 p.p.

High tea vanaf 2 personen, alleen vooraf te reserveren en vooraf te betalen.
High tea met verschillende zoete en hartige hapjes, en onbeperkt keuze uit onze theeblends.

High tea de Spinnerij goes Vegan

€23,50 p.p.

High tea vanaf 2 personen, alleen vooraf te reserveren en vooraf te betalen.
High tea met verschillende zoete en hartige vegan hapjes, en onbeperkt keuze uit onze
theeblends.

Party for 2!

€14.50 p.p.

Het ultieme feestje voor 2, inclusief diverse lekkernijen, koffie of thee en een goodiebag!

CADEAUBONNEN
Cadeaubon van de Spinnerij
Verras iemand met een cadeaukaart van de Spinnerij. Het bedrag op de cadeaukaart kan je zelf
bepalen. De cadeaubon kan worden uitgegeven in de winkel en in het kattencafé. Veel plezier met
geven!

ONZE LEVERANCIERS
Met trots presenteren wij onze leveranciers. In de Spinnerij vinden we het belangrijk dat er
samenwerking en verbinding is met andere lokale ondernemers. Op deze manier kunnen
wij eerlijke en mooie producten aanbieden en elkaar hiermee versterken.

LOCALS
Koffie: Wist je dat Tilburg een eigen stadsbranderij heeft? Locals in Tilburg
brandt de beste koffie bonen in een eigen branderij in de Spoorzone. Pure
ambacht en dat proef je!

THEEKAFFEE
Thee: Onze heerlijke diverse thee blends komen van het Theekaffee in
Tilburg en zijn speciaal samengesteld voor de Spinnerij. Ze verkopen ook
leuke thee accessoires en verzorgen theeproeverijen.

ZOETE ZAKEN
Gebak: Met veel liefde maakt Jovanka de lekkerste taartjes en andere
lekkernijen. Gelegen in de Tuinstraat is dit een unieke plek in Tilburg. Ook wij
serveren enkele van haar overheerlijke creaties. Smullen maar!

YARRAH
Kattenvoer: Onze katten krijgen 100% biologisch voer van Yarrah. Al hun
producten zijn zorgvuldig samengesteld en dragen bij aan de gezondheid van
je kat.

