MENU

ONTBIJT

COMBO'S

All day long

WAFEL MET VERS FRUIT

9.00

Vers geklopte slagroom
en maple syrup

HUEVOS RANCHEROS

11.50

Maistortilla's - warme tomatensalsa - zwarte
bonen - pico de gallo - spiegelei

BREAKFAST BURRITO

12.50

Met chorizo, ham, cheddar, guacamole,
roerei en salsa

SHAKSHUKA

11.50

Oosters ontbijtpannetje met tomatensaus,
spinazie en ei

AVOCADO TOAST

14.50

Met gerookte zalm, salsa, gepocheerd ei en
spinazie

JUICY AVOCADO

9.00

Toast , guacamole, sesam, kerstomaat en
Himalayazout
Met gepocheerd eitje +1.20

BANANENBROOD

7.00

Met pindakaas en vers fruit

HOLY GRANOLA

6.00

Griekse yoghurt met vers fruit en granola

CROISSANT BLT

6.00

Warme croissant met spek, cheddar, tomaat
en sla

OATS - SKOOL

9.50

Vergezeld van koffie/thee en
fruitsap
SWEET COMBO

Mini wafel met maple syrup, banenbrood
met pindakaas en smoothie bowl

SALTY COMBO

12.50

Quinoa met curry , ei , groentjes , avocado
en pinda

18.00

Toast met gerookte zalm en guacamole,
toast met roerei, chorizo en spek + croissant
MET GLAASJE BUBBELS

+5.0

COLD PRESSED JUICE BY JUSRÉ

+4.0

BOWLS
GREEN MACHINE

12.50

Yoghurt, ananas, spinazie, banaan, mango,
kokos en amandel

AÇAI BOWL MET GRANOLA

12.50

Açaipoeder, blauwe bes, aardbei, framboos,
dadel en banaan

BANANASPLIT

12.50

Yoghurt, banaan, cacao, dadel, chocopops
en blauwe bes
kleine

Warme havermout, appel, yoghurt, confituur
en geroosterde noten

ZEN BOWL

18.00

Gekookt eitje

HONGER?

1.20

Chocoladekoek

1.80

Croissant

1.80

LUNCH
SUNNY

CLUB SANDWICH

14.50

Met kip, spek, kaas, spiegelei, augurk,
avocado en groentjes

' SLOPPY ' JOE

12.50

Warm kruidig gehakt met groentjes in een
hotdog bun, cheddar en coleslaw

FALAFEL

12.50

Pittabrood , salade , hummus , salsa en
yoghurtsaus

DESSERT

RED VELVET CHEESECAKE

5.50

Fluweelzachte rode cake met creamcheese,
chocolade en fruit

PANNENKOEKEN (2 ST)

GEPOFTE AARDAPPEL

6.00

Keuze uit: kristal-, bloem-, kandij- of
kinnekessuiker

Volgens wissellend aanbod
Vraag er zeker naar - dagprijs

SLAATJE POULETTE

SIDERS

14.50

Botermalse gepaneerde kip,
seizoensgroentjes en quinoa

BANOFFEEMILKSHAKE

6.50

Met banaan, dulce de leche en chocolade

WARME APPELTAART

7.50

Met slagroom - nootjes en karamel

WARME BROWNIE
Met bananensalade en vanille-ijs

LITTLE DUDES
& DUDETTES
TOAST MET PINDAKAAS

Eet je liever gluten- of lactosevrij?
5.50

Stukjes banaan en blauwe besjes.

PANNEKOEK ( 1 STUK )

3.00

Keuze uit : kristal-, bloem-, kandij- of
kinnekessuiker

QUESADILLA
Gevuld met cheddar, ham, tomaat en
avocado

8.50

8.00

Naar gelang onze mogelijkheden passen
we onze gerechten aan.
Al onze groenten en fruit zijn grondig
gewassen.
Al onze kazen zijn geschikt voor
zwangere vrouwen.
Je eitje goed doorbakken? Laat het ons
weten.
Vragen ivm allergenen? Vraag naar onze
allergenenkaart

BITE
ontbijt - lunch - dessert
ALL DAY

Bij Bite kan je terecht voor een heerlijk ontbijt/lunch/dessert of drankje.
De keuken is doorlopend open van 9u tem 17u.
Guilty of healthy pleasure? In bite kan het allebei.
Op de kaart vind je een divers en seizoensgebonden aanbod terug.
Ongeveer alles wat je terug vindt op onze kaart is huisgemaakt.
De gerechten worden à la minute bereid, dit kost soms wat meer tijd.
Met hart en ziel staan wij achter het fornuis en in de zaal om van B!te een topzaak te maken waar
iedereen zich een beetje thuis kan voelen.
THE SECRET INGREDIENT IS ALWAYS LOVE

facebook.com/biteleuven

wifi : biteleuven
psw : Biteleuven12

@biteleuven

