Dinner Time!

VRIJDAG EN ZATERDAG VAN 17.00 TOT 20.30
LOFT BURGER SUMMER EDITION 17,50

Vegan burger op een spinazie bun met ananasjam, sla,
tomaat, jalapeño’s en krokante ui, geserveerd met
zoete aardappelfriet en mango-limoen aioli.

Met vegan kaas +2,00

ITALIAN SUMMER 18,95

Huisgemaakte fagottini gevuld met artisjok en provolone in
citroenboter, geserveerd met geroosterde hazelnoot,
gegrilde artisjok en verse zomertruffel.

ASIAN SUMMER 16,50

Vegan kip met teriyaki en 3 soorten sesamzaadjes (wit, zwart en wasabi)
met gebakken rijst, sillao (Peruaanse sojasaus), lente ui,
paprika, gember, ei en edamame.

MR. PARMIGIANO & MISS MELANZANE 14,95

Lasagne zonder pasta van gefrituurde aubergine, tomaat, mozzarella, paprika,
knoflook, pecorino, rucola en pesto geserveerd met zuurdesembrood.

Desserts + Cakes DE HELE DAG!
LOFT TIRAMISU 11,00
Gecondenseerde kokosmelk,
vegan roomkaas, huisgebakken
glutenvrije koekjes, grappa,
Frangelico likeur, geserveerd met
chocoladesorbet.

SPICED UP MANGO

6,95

SEXY CHERRY & SALTY
CHOCOLATE 6,95

Glutenvrije chocoladecake met pinda’s,
dulce de leche, Himalayazout en kersen.

PANNA COLADA 8,50

Vanilla panna cotta met ananasjam
en kaneelkoekjes geserveerd met een
kokos-rum shot.

Glutenvrije cheesecake met mango,
perzik, rode peper en limoenrasp.

DREAMY BROWNIE 8,95

DOWN THE RABBIT HOLE

Glutenvrije brownie met chocolade,
kokosyoghurt en sinaasappelrasp
geserveerd met Baileys ijs.

6,95
Vegan en glutenvrije worteltaart
met walnoten, rozijnen en
gember-citroenroom.

Neem er een bolletje huisgemaakt ijs bij!
Kies uit Baileys ijs, chocoladesorbet,
of banaan-passievruchtsorbet +2,00

Café LOFT Den Haag
Pomonaplein 49A
2564XS Den Haag
070 22 53 569
*
www.loftdenhaag.nl
cafe@loftdenhaag.nl
*
Openingstijden keuken:
Maandag gesloten
Dinsdag gesloten
Woensdag 10.00 - 17.30
Donderdag 10.00 - 17.30
Vrijdag
10.00 - 16.30
17.00 - 20.30
Zaterdag 10.00 - 16.30
17.00 - 20.30
Zondag 10.00 - 17.30
*
/cafeloftdenhaag
@cafeloftdenhaag
*
Wil je reserveren voor een speciale gelegenheid buiten
openingstijden? Neem dan contact met ons op door
een mailtje te sturen naar info@loftdenhaag.nl of
bel ons op 070-2253569. We bespreken graag de
mogelijkheden met je!
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VOOR LUNCH EN DINER

MORNING! 8,50

Alle pizza’s zijn ook verkrijgbaar met glutenvrij
deeg + 2,50 en/of vegan kaas + 2,95

Hummus geserveerd met olijven en zuurdesembrood.

VEGAN HUG

11,50
Wrap van nori met rijst en gemarineerde vegan zalm* (carobepoeder,
cassave, zeewier, paprika) met tomaat en gember, avocado, wortel,
daikon, edamame, wakame en selderij geserveerd met een
dip van sinaasappel, gember en wortel.

LOFT BREAKFAST 15,95

Geroosterd zuurdesembrood, hummus, gemarineerde olijven,
gebakken eieren, avocado smash met limoen, feta, tomaten,
koffie of thee en verse jus.

Lunch

GOATY GREEN 16,00

HAPPY FEET 9,95

Zuurdesembrood met avocado smash met limoen, feta, granaatappel,
poeder van rode biet, nigellazaden en een gepocheerd ei

Salade met baby spinazie, crostini met gegrilde geitenkaas, gekarameliseerde
rode ui, zongedroogde tomaat, geroosterde nootjes, geroosterde perzik,
balsamico vijgen en spinazie-sinaasappeldressing.

FRUITY BURRATA

ZAMANGO 12,00

Gefrituurde gerookte tofu met Koreaanse guacamole (avocado, kool, kimchi),
gochujang mayonaise, koriander, munt en gefrituurde noodles.

Tomatensaus, mozzarella, basilicum

PIZZA BURRATA

15,50
Warme pizza met koude ingrediënten: tomatensaus, avocado met limoen,
huisgemaakte pesto, zongedroogde tomaat en burrata

PIZZA QUATTRO FORMAGGI 14,50

Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola,
Parmezaanse kaas, geitenkaas

Geroosterd zuurdesembrood
bij je salade? +1,50

PIZZA TARTUFI E FUNGHI 16,95

Snacks & Sides

PIZZA FORMAGGI CAPRINO CON SPINACI 15,95

ook glutenvrij verkrijgbaar!
+ 1,50

KOREAN CRUNCH 11,95

PIZZA MARGHERITA 9,95

16,00
Burrata met watermeloen, meloen, couscous, granaatappelpitjes,
basilicum, mesclun salade, zoet-zure komkommer, zwarte olijven,
krokante mais tortilla en zoet-zure kokos-limoendressing.

Sesam-maanzaad bagel met vegan zalm* (carobepoeder, cassave,
zeewier, paprika), vegan roomkaas met dille, zoet-zure rode ui,
Al onze broodjes zijn
mesclun sla, wakame mayo en mango pico de gallo.

Tomatensaus, mozzarella, truffeltapenade*,
paddestoelen, knoflook, rucola, pecorino

Tomatensaus, mozzarella, geitenkaas, rode uien,
verse spinazie, aceto balsamico

TIJDENS LUNCH EN DINER
FLUFFY BALLS 7,50

PIZZA ZALMONE 17,50

Ambachtelijke vegan bitterballen met oesterzwam
geserveerd met vegan wakame mayonaise.

VIETYUM! 11,95

Pulled bbq jackfruit, gepekelde daikon met wortel, rode kool,
sla, komkommer en krokante mais op een bruin broodje.

Tomatensaus, mozzarella, , vegan zalm* (carobepoeder,
cassave, zeewier, paprika) gemarineerd met gember,
tamari en citroen, zwarte peper, kappertjes en rucola

ARANCINI CON TARTUFI

8,00
Krokante gefrituurde risotto balletjes met mozzarella,
truffel en paddestoelen met truffelmayonaise

LOFT BURGER SUMMER EDITION 17,50

Met vegan kaas +2,00

MR. PARMIGIANO & MISS MELANZANE 14,95

Lasagne zonder pasta van gefrituurde aubergine,
tomaat, mozzarella, paprika, knoflook, pecorino, rucola en
pesto geserveerd met zuurdesembrood.

QUICHE ME! 9,95

VOOR LUNCH EN DINER

HUMMUS GARAM MASALA 9,50

Kokosyoghurt met huisgemaakte granola, vers fruit,
honing en geroosterde pompoenzaadjes.

Vegan burger op een spinazie bun met ananasjam,
sla, tomaat, jalapeño’s en krokante ui, geserveerd met
zoete aardappelfriet en mango-limoen aioli.

Pizzaaaaaa!

Salades & Starters

Ontbijt VAN 10.00 TOT 12.00

Zomerse quiche met groene asperge, gekarameliseerde rode ui,
room, eieren, zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas,
erwtenscheutjes en walnotenpesto.

BOWL OF EDAMAME 6,00

Geroosterde edamame met togarashi, Himalayazout,
limoenboter en truffelmayonaise.

BOWL OF CORN 4,50

Maisreepjes met koriander, rode peper en knoflookboter.

PIZZA O’PAZZO DUE VEGETARIANA 16,95

Tomatensaus, mozzarella, gorgonzola, Parmezaanse kaas,
kappertjes, geitenkaas, Portobello gemarineerd met
soyasaus en zeewier, zwarte olijven, rode peper, rucola

PIZZA NO POLLO

16,95
Tomatensaus, mozzarella, vegan kip (soya, zetmeel), knoflook, semi0zongedroogde tomaten, rode peper, rode ui, Parmezaanse kaas en basilicum.

SWEET & CRISPY & TROPICAL 6,95

Zoete aardappelfriet met vegan mango-limoenmayonaise.

SALTY & CRISPY & CREAMY 8,95

Zoete aardappelfriet met Parmezaanse kaas, truffelolie en truffelmayonaise.

*

kan sporen bevatten van noten, melkproducten, eieren en sesam.

