


Bestellen kan je telefonisch
doen op 03 689 03 01.
Wij geven dan onmiddellijk
een tijdstip van afhaling mee.

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!

Instagram @instabiko_
Facebook @biko
www.denbiko.be

REGULAR KOFFIE
LUNGO 2,5 gewone koffie
AMERICANO 3 extra water, zachtere smaak
IJSKOFFIE met melk 3,5
CAPPUCCINO MELKSCHUIM 3 | SLAGROOM 3,5
ALRPO CAPPUCCINO 3,6 amandel, kokos, soja, haver
LATTÉ MACHIATO 3,5
CHOCOMELK 4 fondant | melk | wit

SPECIALS
IJSKOFFIE 4 met slagroom, bresilienne en karamel
FLAT WHITE 4 dubbele shot koffie met opgestoomde melk
MATCHA SOY LATTÉ 4 soya melk, matcha, agave
DIPLOMATEN KOFFIE 4 advocaat, melkschuim, shot koffie
KANEEL CAPPUCINO 3,5 melkschuim, kaneel, vanille
PUMPKIN SPICED LATTÉ 4 met koffie
GOLDEN LATTÉ 4 met kurkuma
CHAI LATTÉ 4 masala | lemongrass | cardamom
COCO’S CHAI 4 alpro kokosmelk & lemongrass chai
DIRTY CHAI 4,5 chai latté met shot koffie
HOT COCO 4 kokosmelk en pure callets
BLONDIE OAT LATTÉ 4 witte callets, havermelk, shot koffie
TOPPING +1 op chocomelk, koffie, frappuccino
Biko’s favorite – Slagroom, karamelsiroop, oreo,
chocoladedruppels
Speculaas crunch – Slagroom, speculaassiroop,
speculaascrumble
Malteser – Slagroom, hazelnootsiroop, maltesers en
bresilienne
Bueno crisp – Slagroom, vanille, witte kinderbueno, crisp
pearls

ONTBIJT
PANCAKES 10
vers fruit, honing en chocolade-granola
BANANA SPELT PANCAKES 12
blauwe bessen, banaan, crispearls en gezouten karamelsaus
GRIEKSE YOGHURT 7
huisgemaakte granola en vers fruit (

met alpro +1)

ACAI SMOOTHIEBOWL 8
banaan, bosvruchten en topping
BLT BAGEL 10
veldsla, roerei, cheddar, tomaat, gerookt spek
SCRAMBLED TOFU 8 met rucola, zongedroogde tomaten,
pijnboompitjes met brood
QUICHE OF VEGAN QUICHE 10 met slaatje

LUNCH
BOTERHAM BRIE 9,5
molenaarsbrood met bosbessenchutney, brie, rucola, appel,
gehakte noten, gerookte ham
CAPRESE 8
Focaccia met kruiden, tomaat, buffelmozzarella,
huisgemaakte pesto - suppl. gerookte zalm of proscuitto +2
HUMMUS PLATBROOD 8
platbrood, hummus, gegrilde groenten, rucola, feta,
gezouten pindanootjes (
met vegan feta +0,5)
KIP SUSHI BOWL 10
terriyaki kip, mango, wortel, komkommer, avocado,
kerstomaat, sushirijst, nori (
met terriyaki tofu)
ZALM SUSHI BOWL 11
gerookte zalm, limoensausje, komkommer, avocado, wortel,
edamame, lente ui, nori

Graag een gebakje? Vraag ernaar!

