
dranken

koffie

thee

anders

sap
Espresso  
Dubbele espresso
Americano
Cappuccino
Flat white
Latte macchiato
Extra shot espresso? 

Verse munt
Verse gember

Wilderland thee:
  Feeling fris blend
  Off-line blend
  Opkicker blend
  (On) groen blend
  Off-black blend

Warme chocolade
Chai latte
Matcha latte
Kurkuma latte
IJskoffie
Extra shot espresso?

Appel
Appel - vlierbes
Appel - cranberry
Verse sinaasappel
Mix van citrus

Mineraalwater plat of bruis
Klein 
Groot

Limonades van
  Dhr. Peer
  Smoked lime
  Bloesem power
  Madame gember
  Citrus movement
  Gekke bessen
  Wilde ijsthee
 Keuze uit plat of bruis
Fentimans
  Gingerbeer 
  Rose lemonade
  Yuzu tonic

2.75
3.5

2.75
3.25
3.75

4
+ 0.75

3.25

4

+ 0.75

3.5

4.5
4.5

2.75
5.5

3.75

Alcoholvrije
biertjes

Pils 
Ipa 
Leffe blond
Corona
Gulpener Zwarte Ruiter 
weizen 

4
4.75
4.75
4.75
4.75

smoothie

mocktails
Shot

Fruitig groen
Met banaan, ananas, mango en 
spinazie 
Veggie groen
Met spinazie, broccoli, pastinaak 
en appel
Gele vitamines
Met ananas, mango en kokos
Roze antioxidanten
Met aardbei, banaan en 
granaatappel

Rozen/rozemarijn
Cranberry mojito
Whiskey sour

Gember
Gember, citroen, kurkuma
Citroen, spirulina
Tarwegras
Shots komen uit de slowjuicer

5.5

6.5
2.5

fris

4.5

Heb je specifieke vragen en/of dieetwensen, laat het ons weten.

4Kombucha
Naturel/wisselende smaken



diner

om mee te beginnen

hoofdgerechten

toetjes

10

18.5

19.5

8
7.5

9

9.5

8.5Dumplings
Met hoisin-zwarte bonen dip

Soep*

Falafel*
Met tahin-yoghurtsaus
Pizzette*
Met mozzarella, olijven en za’atar

De Bindi plank*
Van alles wat, we kijken wel effe.
Te bestellen vanaf 2 personen, 
prijs is per persoon

Taco Mexico*
Mole, quacamole, pico de gallo en 
worst, geserveerd met verse friet, 
coleslaw en mayonaise

Shepherd’s pie 
Ovengerecht met gehakt en 
aardappelpuree, geserveerd met 
frisse salade

Tiramisu* 
Met koffie ijs
Koffie-caramel milkshake*

Dadel-rozenwatercake
Met pistache ijs en granaatappel 

Broodplank*
Voor 2 personen

18

9.5

8.5

7

Kapsalon*
Maar dan op onze manier

Tartelette van framboos met 
pistache crumble 
Met vanille ijs

burgers 
18Bindiburger*

Onze huisgemaakte burger op 
brood van broodmakers
Elsenburg & Sebastiani 

Italiaanse burger* 
Bindiburger met mozzarella, 
pesto, tomaatjes en rucola

18

19.5

Curry*
met pappadum, wisselende soort en 
geserveerd met rijst
Aardappel rösti*   
Met puree soubise en ratatouille

Alpenburger* 
Bindiburger met Gruyere kaas, 
zuurkool en jus

Salades en bowl
Salade falafel*
Met tahin-yoghurtsaus, geroosterde 
groenten, gepickelde radijs en brood

Salade Nicoise*
Met harico verts, paprika, 
aardappel blokjes, olijven en rode ui

Bindibowl*
Met rijst, tofu, wakame, komkommer, 
avocado, wasabi nootjes en
soja-sesamdressing

19.5

19.5

Alle burgers worden geserveerd 
met verse friet, coleslaw en 
mayonaise

Brownie*
Met mandarijn sorbet

15.5

9.5Pasta cavolo nero
Met zwarte olijven en pangrattato

Heb je specifieke vragen en/of dieetwensen, laat het ons weten.
* is glutenvrij of kan glutenvrij

9

8.5

15.5

16


