
 
espresso / americano / cappuccino

 latte / dubbele espresso / f lat white

VERSE GEMBER OF MUNT THEE
HELLO SUNSHINE BIO (groene thee)

RA RA RASPUTIN (ear l  grey)
ENGLISH BREAKFAST  (zwarte thee)

 

    

st i l l  /  sparkl ing (0,33 ltr ) 

 

THE BLUE MAGIC
blauwe bessen in het beslag

of op de pancakes,  Canadese Maple Syrup

THE HEAVY MAMA
banaan, walnoten, King Medjoul  dadels,

geraspte kokos, honing

THE G.O.O.D. MORNING
griekse yoghurt,  granola,  kaneel,  aardbeien, honing

 

THE VEGALICIOUS
gegri lde paprika,  avocado, hummus, chi l i  mix,

oregano, ol i j fol ie

THE PINK LADY
gerookte zalm, crème fraîche, halve avocado,

roze peperkorrels,  di l le,  ol i j fol ie

THE SUPA DUPA
huisgemaakte chocoladesaus,  aardbeien, blauwe bessen,

banaan, geraspte kokos

AMERICAN PANCAKES
100% suikervr i j ,  gemaakt met biologische

volkoren tarwebloem meel,  biologische karnemelk

MOAK’S FAVORITES

THE BLUE MAGIC DELUXE
banaan, aardbeien, blauwe bessen,

Canadese Maple Syrup

THE INFAMOUS (BY DAILY PAPER)
banaan, huisgemaakte chocoladesaus,

gesmolten pindakaas,  aardbeien, bramen, kaneel

THE MANCAKE
bacon (3 stuks) ,  cheddar kaas,  gegri lde uien,

Canadese Maple Syrup

THE ICE ICE BABY
een bol Saffraan pistache i js  (ons geheime recept)

met bramen, huisgemaakte maple slagroom en
Canadese Maple Syrup

Onze keuken is niet glutenvrĳ,
gerechten kunnen altĳd sporen van gluten bevatten.

Vegan

VEGAN
AMERICAN PANCAKES

We gebruiken handgeplukte Saffraan in ons vegan
beslag om iets heel  speciaals te maken voor je.  We

wil len niet dat onze vegan pancakes gewoontjes z i jn.
Wist je dat 1 ki lo Saffraan ongeveer 10.000 Euro waard

is,  we gebruiken 1 gram voor ieder beslag. Gemaakt
met biologische tarwebloem meel en amandelmelk.

THE BLUEBERRY YUM YUM
blauwe bessen in het beslag of op de pancakes,

Canadese Maple Syrup

THE ICE CUBE
een bol vegan Saffraan pistache i js

(ons geheime recept)  met bramen en
Canadese Maple Syrup

THE VEGANICIOUS
gegri lde paprika,  avocado, hummus, chi l i  mix,

oregano, ol i j fol ie 

MOAK’S FAVORITES

EXTRA TOPPINGS

heerlijk huisgemaakte maple slagroom + 1,5
bol vegan Saffraan pistache ijs (geheim recept) + 3,5

3 stuks American bacon  + 3

avocado (1/2)  +2
cheddar kaas +2
gerookte zalm +4,5
hummus +2
pindakaas +1
chocolade saus +2
vegan granola +1,5
crème fraîche +1,5
King Medjoul  dadels +2

aardbeien +2
blauwe bessen +2
frambozen +2
walnoten +1
bramen +2
banaan +1,5
pistache noten +4
griekse yoghurt +1

ANDERE TOPPINGS

DRINKS
Healthy s lowjuices,100% pure juice,  pre-bott led and
juiced with lots of loveee, with biodegradable straws

(100% compostable)

MOAK’S SLOWJUICES

WORTEL
vitamine A booster,  laag in calorieën

 verbetert de spi jsvertering,  goed voor de huid

ANANAS
hoog in vitamine C, houdt tanden sterk

WATERMELOEN
tegen spierpi jn,  verlaagt de kans op ontstekingen,

r i jk aan aminozuren, natuurl i jke l ibido booster 

APPEL
vitamine A & C booster,  st imuleert immuunsysteem

SUPER BOOST / GEMBER SHOT + 1,5
immuunsysteem boost & remedie voor verkoudheid

en griep

KOFFIE

BIOLOGISCHE THEE

EARTH WATER

LUC BELAIRE ROSÉ BY RICK ROSS + 7 ,5/35
LUC BELAIRE GOLD BY RICK ROSS + 55

MIMOSA ROSÉ COCKTAILS + 7 ,5
met watermeloen of ananas

RICKY ROSÉ CHAMPAGNE – GLAS / FLES



GIFTCARDS
Op zoek naar een manier om je vr iend of vr iendin te
verrassen? Bestel  een Moak cadeaubon, die op al le

Moak locaties kan worden gebruikt!  Een perfect cadeau
voor een verjaardag, speciale gelegenheid of

gewoon om een bi jzonder iemand te verrassen.

CORONAVIRUS REGELS
please take care of your health and protect others

We vragen je vr iendel i jk om onze Corona instruct ies
(op iedere tafel )  goed te lezen en te volgen om de
vei l igheid van al  onze gasten en ons personeel te
waarborgen: bi jv.  wat te doen met vui le borden, 

naar het toi let gaan etc.

Bl i j f  thuis als je mi lde verkoudheid symptomen hebt,
zoals keelpi jn,  loopneus, niezen, l ichte hoest of koorts
boven de 38 graden Cels ius en annuleer je reservering

minimaal 1 dag van te voren;

Kom niet in groepen en hou afstand van elkaar bi j
binnenkomst

Loop niet direct door,  maar wacht aub totdat een van
onze medewerkers aangeeft dat je kunt doorlopen

naar je tafel

Bl i j f  1,5 meter (2 armlengtes)  uit  de buurt van mensen

Ontsmet uw handen bi j  onze entree met hand sanit izer

Hoest of nies in een t issue of in uw el leboog

Respecteer ons en elkaar, we zul len er al les aan
doen om je op een vei l ige en verantwoorde manier van

dienst te zĳn. Zorg goed voor je gezondheid en
dat van anderen. 

WEBSHOP
Beki jk onze Moak producten en meer,  met hoodies,

t-shirts,  tassen, pins,  maple syrup, kleding pakketten.

Ga naar www.moakpancakes.nl  en bestel  vandaag nog!

BESTEL VOOR THUIS
Bestel  v ia Del iveroo om thuis je Moak pancakes te

kunnen eten! Makkel i jk als je binnen wi lt  bl i jven of met
je famil ie of een groep vr ienden van een f l inke stapel

pancakes wi lt  genieten. Tip:  zorg ervoor dat je,
voordat je aan onze pancakes begint,  de Moak sfeer

in huis haalt  door onze Spotify-afspeel l i jst
"Moak Pancakes" aan te zetten voor heerl i jke

hip-hop en R&B!

We hebben ook afhaal ,  a l le brunchpakketten
(voor afhaal )  z i jn te bestel len via onze website,  perfect
voor grotere groepen of gewoon voor een romantische

ti jd thuis!  

 

WANNA SHARE ‘EM?
kies je twee favorieten + 9

neem ze al le dr ie + 12

AVOCADO SIDES
AVOCADO YOGHURT + 5

Griekse yoghurt,  bramen, aardbeien, honing

AVOCADO HUMMUS + 5
hummus, gegri lde paprika,  ol i j f  ol ie,  chi l i  mix,  oregano

AVOCADO ZALM + 5,5
gerookte zalm, crème fraiche, di l le,  ol i j fol ie,

roze peper korrels


