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Wanneer je op zoek bent naar een lekker ontbijtje,
gezonde lunch of een schuld(vrij) dessertje ben je bij
ons zeker aan het juiste adres. Wij proberen zoveel
mogelijk homemade te bereiden, altijd met verse
producten én veel liefde! Voor ter plaatse of om mee
te nemen. &Omdat we graag aan iedereen denken
(dus ook aan de langslapers) kan ontbijten hier heel
de dag! Wij vragen wel, om alles vlot te laten
verlopen, een maximum van 4 ‘hoofd’ gerechtjes te
kiezen per tafel. Vraag gerust ook naar onze
allergenenlijst indien je graag wat meer informatie
had ivm intoleranties!
Wil je even de laptop opengooien om nog wat af te
werken (of om de laatste 5 minuutjes uit te kijken van
die netflix serie)? Maak dan zeker gebruik van ons
WiFi netwerk DenBiko (ww: DenBiko15 ).

Goed.
Sit back, and relax!
Xx Stephanie en geweldig team

PS: Een verjaardag, borrel of zomaar een feestje?
Vraag zeker naar onze boxen! Origineel, lekker en
voor ieder wat wils! Stuur een mail naar
info@denbiko.be en wij maken een offerte op maat.
Ahja, en geschenkbonnen met bedrag naar keuze
hebben we ook hé!

REGULAR KOFFIE
LUNGO 2,8 gewone koffie
LUNGO IN EEN KANNETJE 4,5
AMERICANO 3 extra water, zachtere smaak
ESPRESSO | DUBBEL 2,8 | 3,5
ESPRESSO MACHIATO 3
IJSKOFFIE met melk 4
CAPPUCCINO MELKSCHUIM 3,5 | SLAGROOM 4
ALPRO CAPPUCCINO 4 amandel, kokos, soja, haver
LATTÉ MACHIATO 4
CHOCOMELK 4 fondant | melk | wit

SPECIALS
IJSKOFFIE 4,5 met slagroom, bresilienne en karamel
FRAPPUCCINO 5 koude cappuccino shake met slagroom
FLAT WHITE 4,5 dubbele shot koffie met opgestoomde melk
MATCHA SOY LATTÉ 4,5 soya melk, matcha, agave
DIPLOMATEN KOFFIE 4,5 advocaat, melkschuim, shot koffie
KANEEL CAPPUCCINO 4 melkschuim, kaneel, vanille
PUMPKIN SPICED LATTÉ 4,5 met koffie
GOLDEN LATTÉ 4,5 met kurkuma
CHAI LATTÉ 4,5 masala | lemongrass | cardamom
COCO’S CHAI 4,5 alpro kokosmelk & lemongrass chai
DIRTY CHAI 5,5 chai latté met shot koffie
HOT COCO 4,5 kokosmelk en pure callets
BLONDIE OAT LATTÉ 4,5 witte callets, havermelk, shot koffie
GLAASJE ADVOCAAT 2 Bie’s vocaatje met slagroom
TOPPING +1 op chocomelk, koffie, frappuccino
Biko’s favorite – Slagroom, karamelsiroop, oreo,
chocoladedruppels
Speculaas crunch – Slagroom, speculaassiroop,
speculaascrumble, bresilienne
Malteser – Slagroom, hazelnootsiroop, maltesers en
marshmallow
Bueno crisp – Slagroom, vanille, witte kinderbueno, crisp
pearls

THEE ‘VAN POECK’ 3,60
COCKTAIL MAISON

hibiscus. vlierbessen. rozijnen. bosbessen.

frambozen

PINA COLADA ananas. rozenbottel. hibiscus. kokos. appel
ETERNITY

groene rooibos. gember. kardemom. kaneel. verveine.
kamille. lavendel. rozenknop. perzik

CHAMPAGNE SORBET

witte thee. groene thee. ananas. appel.

hibiscus. kokos. rozenblad

APPEL

zoet appelsap. gember. kaneel

SENCHA groene chinese sencha
VERSE GEMBER
VERSE MUNT
CEYLON

zwarte thee

KAMILLE wilde kamillebloemen

FRIS
coca-cola | cola zero | appeltizer | tonic 2,6
tonissteiner zitrone | oronge 2,6
plat water | bruis water 2,5
ice tea | almdudler 3
appelsap | capri sun 2,2
verse sinaasappelsap|vers pompelmoessap 4,5
fever tree ginger beer 3
gember-citroen detox shot 2,5
GEMBER-CITROEN LIMONADE 4,5
STRAWBERRY ICED TEA 5
POMPELMOES LIMONADE 5 met rozemarijn
MANGO SPRITZ 0% 6,5 mango, munt, ginger beer fever tree
MET TANQUERAY GIN +2
KOKOS SMOOTHIE 5 kokos, ananas, banaan
WOUDSMOOTHIE 5 aardbei, appel, banaan, woudvruchten

IETS VROLIJK
glaasje cava 6 | fles cava 28
mimosa 6
martini espresso 7 vodka, espresso, hazelnoot
glaasje wijn: wit | rosé | rood 4
karaf wijn 25cl. 6,5 | karaf wijn 50cl. 12
vedett 3 | karmeliet 3,6

ONTBIJT &dit, tot 14u.
BIKO’S ONTBIJT 18
vers sapje, meergranenbrood, croissant, huisgemaakte
confituur-nutella-boter, belegen kaas-brie-gerookte ham,
zacht eitje met soldaatjes, griekse yoghurt met granola
VITAMINE BOOST 18
vers sapje, gembershot, detox platbrood (hummus-avocadospiegelei-hartige granola), alpro yoghurt met granola,
verantwoord zoetje (
optie mogelijk!)
PANCAKES 12,5
vers fruit, honing en chocolade-granola
BANANA SPELT PANCAKES 14
blauwe bessen, banaan, crispearls en gezouten karamelsaus
VERLOREN BROOD 14
molenaarsbrood, vers fruit, ahornsiroop, woudvruchtencoulis
en pecannoten
GRIEKSE YOGHURT 10
huisgemaakte granola en vers fruit (

met alpro +1)

ACAI SMOOTHIEBOWL 12
banaan, bosvruchten en topping
BLT BAGEL 12,5
veldsla, roerei, cheddar, tomaat, gerookt spek

EIEREN ENZO
ZACHT GEKOOKT EITJE met soldaatjes 5 | extra eitje 1,5
ROEREIEREN 7 met brood & boter
SPIEGELEIEREN 2st. 7 met brood & boter
SCRAMBLED TOFU 10 met rucola, zongedroogde tomaten,
pijnboompitjes
Extra gebakken spek 2,5
Extra gerookte zalm 3

JONGE GARDE (tot 12 jaar)
PANCAKES 7 (3st) fruitjes, bloemsuiker
BANANA SPLIT 5 yoghurt, schijfjes banaan, chocoladecallets
CROISSANT 3 kaas|confituur|choco
EIEREN

LUNCH
BOTERHAM BRIE 14
molenaarsbrood met bosbessenchutney, brie, rucola, appel,
gehakte noten, gerookte ham
SLAATJE KIP 15
gebakken kip, slaatje, gekookt eitje, avocado,
pijnboompitjes, granaatappelpitjes, feta, aardbeicoulis
CAPRESE 12,5
focaccia met kruiden, rucola, avocadosmash, kerstomaatjes,
buffelmozzarella, huisgemaakte pesto
- suppl. gerookte zalm of proscuitto +3
HUMMUS PLATBROOD 12,5
platbrood, hummus, gegrilde groenten, tomaatjes, rucola,
feta, gezouten pindanootjes (
met vegan feta +0,5)
KIP SUSHI BOWL 14
terriyaki kip, mango, broccolini, wortel, komkommer,
avocadosmash, sushirijst (
met terriyaki tofu)
ZALM SUSHI BOWL 15
gerookte zalm, edamame, wasabi-limoen sausje, broccolini,
wortel, komkommer, avocadosmash ( met krokante
kikkererwten)

JONGE GARDE (tot 12 jaar)
CROQUE 6 uit het vuistje, mayo en ketchup
BAGEL 5 met kaas|6,5 met roereitje

EXTRA’S (niet apart te bestellen)
American pancakes 2st. 4
Halve avocado 2
Roerei | spiegelei 2st. | gekookt eitje met soldaatjes 5
Gebakken spek 2,5
Fricandonballetjes met kriekjes 4
Tasje soep 3,5
Quiche 5
Mini gebakje 2,5
Gerookte zalm of proscuitto 3
Meergranen houthakkersbrood (3 sneden) 1,8
Linzen slaatje met feta en zongedroogde tomaten 4
Croissant 2

BRUNCH €25/pers.

Glaasje verse sinaas- of pompelmoessap
Botercroissant met huisgemaakte confituur en nutella
Griekse yoghurt met granola en seizoensfruitjes
Brie en proscuitto met mini pistolets mix
Sneetje meergranen brood met fijne kruidenkaas,
gerookte zalm, gekookt eitje en hartige granola
Slaatje avocado - kip met feta en coulis
Brownie
Vegetarische optie:
Brie en huisgemaakte vegan prepare,
Sneetje brood met hummus, avocado, eitje en hartige granola
Slaatje krokante kikkererwten, feta, avocado en coulis
+2 Vegan optie:
alpro yoghurt, danish-crown boterkoek,
vegan prepare en tofu ‘eier’ salade
Sneetje brood met hummus, avocado, vegan feta en hartige granola
Slaatje krokante kikkererwten, violife feta, avocado en dressing

EXTRA’S
American pancakes 2st. 4
Banana spelt pancakes 2st. 4,5
Halve avocado 2
Roerei | spiegelei (2st.) | gekookte ei met soldaatjes 5
Scrambled tofu met gedroogde tomaten en pijnboompitjes 5
Gebakken spek 2,5
Fricandonballetje met kriekjes 4
Quiche 5
Vegan quiche 5
Mini gebakje 2,5
Gerookte zalm 3
Gerookte ham 3
Vegan prepare 2,5
Croissant 2
Pistolets 4st. 2,40
Confituur/ choco 0,6

