
drink me 

huisgemaakt gebak 3

wisselend aanbod 

waaronder carrot cake

brownie,  blondie met 

framboos of onze 

overheelijke cheesecake

sandwiches   ontbijt 
american pancakes 6	  	
	 4 stuks geserveerd met maple syrup

yoghurt met fruit 5	
	 yoghurt met granola & fruit

croissant 1.5
	 standaard met jam 
	 kaas erbij +1

poached egg avo 6		 	
	 gepocheerd ei op brood met avocado

Early monkey 11
	 croissant, yoghurt met granola & fruit, 
	 verse jus en warme drank naar keuze

	

Waarom de naam yellow monkey? 

Deze naam is  gekozen vanwege het 

karakter van een aap: sociaal, 

grappig, aaibaar, schattig en 

ondeugend. Dit met een vrolijke 

zonnige gele kleur beschrijft het 

gevoel waar wij van yellow monkey 

voor staan. 

maak er een menu van
voor een meerprijs van 6 euro een 

soep en drank naar keuze

add ons
bacon 1
avocado 2
fruit 2
zalm 2

Ons brood is vezelrijk desembrood dat vers 
word gesneden. Dit brood is gezond, 
voedzaam en zit boordevol energie en 
smaak. Het ontbreken van snelle suikers en 
het gebruik van zaden, pitten en vezels zorgt 
voor een langdurige energieafgifte.

gegrilde kip	 	
gegrilde kip, rucola en pestomayo

kip avocado	 	
gegrilde kip, ricotta, zongedr. tomaat, avocado 
tappa	 	
huisgemaakte tapenade, rucola, olijven, 
parmezaanse kaas

hummus  & veggies		 	
homemade hummes, rucola en gegrilde groente

homemade tuna salad	 	
sla, augurk, rode ui, mayo en kappertjes

bbq jack	 	
pulled jackfruit, bbq saus en sla

pastrami	 	
langzaam gegaard rundvlees, sla, tomaat, 
mosterdmayo, ingelegde ui

zalm avocado	 	
zalm, avocado en citroen

oude kaas	 	
oude kaas, rucola & mosterd dille saus

pulled pork 	 	
langzaam gegaard varkensvlees, bbq saus, sla 

zuchetta	 	
feta, courgettespread afgemaakt met ingelegde 
ui

pork belly		
buikspek, hoisin saus, sla, komkommer, 
gebakken ui

soep 5	 	
wisselend aanbod

ceasar salade 7	 	
sla, dressing, bacon, kip, ei, tomaat en 
parmezaanse kaas

regular/large
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  add sandwich toppings
bacon +1
avocado +2

soup&salad

Koffie is onze passie! Wij serveren koffie van  
Blommers, één van de beste microbranderijen in 
Nederland. Onze melkspecialiteiten worden 
gemaakt met verse biologische melk. Onze 
barista's maken hiervan graag een klein 
kunstwerkje van microschuim. Voor de melk 
hebben wij plantaardige alternatieven. 

hotties!		 	 	 	
espresso	 	 	
americano	 	  	 	
cappuccino	 	 	 	
caffe latte 	 	 	
latte machiato 	
flat white 	 	
extra shot	 	 	 	  
chai latte	 	
thee 
verse munt - ginger lemon - groen - earl grey 
rooibos  english breakfast - kamille - verse 
gember - fruit 

cool stuff 	 	 	 	 	
fritz drinks 2.5 
fritz-kola  
fritz-kola suikervrij
fritz-limo appel-kers-vlierbeslimonade
fritz-limo meloenlimonade
fritz-limo sinaslimonade
fritz-limo citroenlimonade
mischmasch kola-sinaslimonade
fritz spritz bio 2.8
fritz-spritz bio-rabarber-frisdrank
fritz-spritz bio-appel-frisdrank
earth water 0.33l plat/bruisend 2.5
earth water 0.75l plat/bruisend 4.5 	

special 	 	 	 	
verse jus d'orange 	 3.5
verse sappen  	 3.5
wijn wit/rood/rose	 4	 	
iced latte	 	 3
homemade iced tea	3
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