
ONTBIJT *   7  
 roomboter croissant met jam
 plak wit- of bruinbrood uit eigen oven met ham en / of kaas
 verse sinaasappelsap 200ml
 kopje koffie of thee 

* maandag t/m vrijdag tot 11.00, zaterdag tot 12.00

12-UURTJE  12.5
 kommetje soep (wisselende dagsoep)
 twee plakken wit- of bruinbrood uit eigen oven met roomboter
 ambachtelijke rundvlees kroket met mosterd
 beleg: keuze uit: ham / kaas / tonijn-, kipkerrie-, of 
 eiersalade / hummus
 verse sinaasappelsap 200ml 

SOEP VAN DE DAG   4.5
wisselende dagsoep geserveerd met een sneetje brood 

YOGHURT BOWL    6
 Griekse yoghurt met vers fruit 
  (verse aardbeien*, banaan en/of kiwi),
 walnoten en honing 

* betreft een seizoensproduct. Informeer bij ons naar de beschikbaarheid.

SEIZOENSBROODJE                  9 
Broodje serranoham met verse chimichurri roomkaas, rucola, 
cherry tomaten en dadel-balsamico dressing

Goed gevulde salade met als basis een mix van groene sla

KIP    10
cherry tomaten / komkommer / partjes gekookt ei / 
Parmezaanse kaasflakes / geroosterde pinda’s /
thousand island dressing 

GEROOKTE ZALM    12
cherry tomaten / rode ui / kappertjes / komkommer / 
partjes gekookt ei / geroosterde pinda’s /
mosterd-dille dressing  

BRIE      10
cherry tomaten / komkommer / partjes gekookt ei / 
walnoten / gedroogde cranberry´s / honing-mosterd dressing 

ZACHTE GEITENKAAS   10
cherry tomaten / komkommer / dadel / pecannoten / 
gebakken bacon / honing

FALAFEL    10
cherry tomaten / paprika / rode ui / komkommer /
walnoten / pecannoten / pinky garlic dressing

CARPACCIO   12
zongedroogde tomaat / komkommer / partjes gekookt ei / 
Parmezaanse kaasflakes / pijnboompitten / balsamico dressing

Specials Salades

  vegan                         vega  

 

HALAL

 

FOOD

 

  

HALAL

 
FOOD  halal



     normaal groot

FILET AMERICAN  6.5 7.5 
zout / peper / ui / ei  

FILET AMERICAN SPECIAAL   8 9 
verse pesto / oude kaas / ui / rucola / ei 
      
CARPACCIO  8.5 9.5 
verse pesto / parmazaanse kaas / pijnboompitten / 
rucola / truffelmayonaise 

RIBEYE 9.5 10.5 
verse tomaten tapenade / rucola / ei / 
truffelmayonaise             

GEGRILDE KIP  8.5 9.8 
jong belegen kaas / gebakken bacon / paprika  / 
rucola / barbecuesaus             

GEROOKTE ZALM  9 10.5 
roomkaas / rode ui / ijsbergsla / 
mosterd-dille dressing 

SATÉ 7 8.5 
kipsaté salade / kipreepjes / atjar / komkommer /
gedroogde uitjes / ijsbergsla

EIERSALADE SPECIAAL  6.5 7.5 
bacon / tomaat / rucola 

TONIJNSALADE  6 7.5 
kappertjes / rode ui / ijsbergsla             

KIPKERRIE SALADE 6 7.5 
komkommer / ijsbergsla     

     

     normaal groot
 
JONG BELEGEN  4.5 5 
komkommer / rucola / honing-mosterd dressing             

OUDE KAAS  5 5.5 
komkommer / rucola / basilicum mayonaise    

HAM / KAAS 5.5 6.5 
komkommer / ijsbergsla / honing-mosterd dressing          

GEZOND  6.5 7.5 
beenham / jong belegen kaas / gekookt ei / 
tomaat / komkommer / ijsbergsla / 
kerriemayonaise           

HUMMUS PITTIG   6.5 7.5 
rode ui / paprika / komkommer / zongedroogde 
tomaat / walnoten / rucola             

MUHAMMARA   7 8 
paprika / cherry tomaten / walnoten / sla melange 
    oude kaas  + 1.2

FALAFEL  7.5 8.5 
pittige hummus /  paprika / rode ui / komkommer /
rucola / vegan knoflooksaus

MOZZARELLA  8.5 9.8 
verse pesto / tomaat / rucola / balsamico dressing
 
ZACHTE GEITENKAAS   7.5 8.5 
pecannoten / rucola  / honing
      gebakken bacon  +1.2

BRIE  6.5 7.5 
walnoten / rucola / honing 

           

Belegde broodjes

normaal: meergranen puntje / rustieke pistolet wit / zachte witte bol      glutenvrij + 1.25
groot: Italiaanse bol / rustieke halve baguette / meergranen bol / speltbol      glutenvrij + 2.50

  vegan                         vega  

 

HALAL

 

FOOD

 

  

HALAL

 
FOOD  halal



TOSTI HAM-KAAS *  5.5 
beenham / jong belegen kaas / 
geserveerd met curry of ketchup             

TOSTI VEGA*   6.5 
verse pesto / mozzarella / tomaat / rucola / 
geserveerd met zoete chilisaus

TOSTI TONIJN*   6.5 
tonijnsalade / rode ui / tomaat / cheddar kaas / rucola / 
geserveerd met zoete chilisaus

DUBBEL DIKKE 4-KAZEN TOSTI*   8 
3 plakken brood / jong belegen kaas  / gorgonzola / 
mozzarella / brie / oregano / 
geserveerd met honing-mosterd saus             

*KEUZE UIT: witbrood / bruinbrood /      glutenvrij + 2

PANINI KIP   8.5 
verse pesto / kipreepjes / tomaat / jong belegen kaas / 
rucola / geserveerd met barbecuesaus

PANINI BRIE   7 
brie / pecannoten / rucola / 
geserveerd met met mosterd-dille dressing
      ham  +1.2

PANINI MOZZARELLA   7
verse pesto / mozzarella / tomaat / rucola /
geserveerd met zoete chilisaus

PANINI MEXICAANS  8 
guacamole / paprika / rode ui / chorizo / tortilla chips / 
cheddar kaas / geserveerd met zoete chilisaus

PANINI MEDITERRAANS  8 
roomkaas / chorizo / salami / paprika / jong belegen kaas / 
ui / geserveerd met barbecuesaus

PANINI ZALM   9.5
roomkaas / gerookte zalm / rode ui / rucola / 
geserveerd met mosterd-dille dressing             

PANINI DILEMMA  9.8 
verse tomaten tapenade / chorizo / salami / kaas / mozzarella /
paprika / ui / gorgonzola / Italiaanse kruiden / 
geserveerd met barbecuesaus              

BROODJE RUNDVLEES KROKET   3.5 
met mosterd 

BROODJE VEGAN KROKET    4.5 
met vegan mayonaise              

BROODJE GEHAKTBAL UIT DE JUS (200gr)   6.5 
met mayonaise en uitjes 

2 AMBACHTELIJKE KROKETTEN MET BROOD  8 
met 2 plakken wit- of bruinbrood / mosterd / boter
      2 vegetarische kroketten  +2

             

Warme broodjes 

 
 

HALAL

 

FOOD

 

 
 HALAL

 
FOOD

  vegan                         vega  

 

HALAL

 

FOOD

 

  

HALAL

 
FOOD  halal



PORTIE FRIET MET SAUS   3.5 
keuze uit: mayonaise / Brandermayonaise / curry / 
ketchup / vegan mayonaise 

PORTIE RUNDVLEES BITTERBALLEN (8 stuks)   6 
geserveerd met mosterd 

PORTIE GEMENGDE BITTERGARNITUUR (16 stuks)   10 
geserveerd met zoete chilisaus, mayonaise en mosterd 

PORTIE VEGETARISCHE SNACKS (8 stuks)   5.5 
mini kaassouffles / loempia’s /
geserveerd met chilisaus 

RUNDVLEES KROKET  2.5 
geserveerd met mosterd 

VEGANISTISCHE KROKET    3.5
geserveerd met vegan mayonaise 

FRIKANDEL  2.2 
geserveerd met mayonaise 

FRIKANDEL SPECIAAL  2.8
met mayonaise / curry / verse uitjes

BORRELPLANK (te bestellen vanaf 14:00)   14 
 broodje uit eigen oven met 2 soorten dip naar keuze; 
 tonijnsalade / kipkerriesalade / scharreleisalade / tapenade/                                                                                             
 roomkaas met bieslook / verse pesto / hummus 
 4 kaasstengels met zoete chilisaus + 4 bitterballen met mosterd
 mandje friet met kruiden en Brandermayonaise

             

 

Borrelhappen

  vegan                         vega  

 

HALAL

 

FOOD

 

  

HALAL

 
FOOD  halal



FRISDRANKEN
COCA COLA   2.7
regular / zero / cherry zero 
FANTA  2.7 
FUZE TEA SPARKLING   2.7
lemon / green / peach   
TONIC  2.7 
BITTER LEMON   2.7 
GINGER ALE   2.7 
BIOLOGISCHE APPELSAP   2.8 
MOJ LEMONADE RHUBARB   3.5
RIVELLA  2.7 
CHAUDFONTAINE   2.6 
blauw / rood
REDBULL   3 
regular / suikervrij

ZUIVEL
FRISTI  2.7 
CHOCOMEL   2.7 
VERSE MELK   2 
VERSE KARNEMELK  2

VERSE SAPPEN  300 ml
SINAASAPPELSAP   3.8 
SINAASAPPEL - AARDBEI  4 
SINAASAPPEL - KIWI   4 
SINAASAPPEL - BOSVRUCHTEN   4 
SINAASAPPEL - MANGO   4 
SINAASAPPEL - MANGO - BANAAN  4
BIOLOGISCHE APPELSAP - KERS  4

VERSE SMOOTHIES 300 ml
YOGHURT - AARDBEI  4
YOGHURT - AARDBEI - MANGO  4
YOGHURT - BANAAN - MANGO  4
YOGHURT - BANAAN - BOSVRUCHTEN  4
GRIEKSE YOGURT KOKOS - MANGO - SPINAZIE   4.5
ANANAS - BANAAN - KOKOSMELK   4.5

HUISGEMAAKTE LIMONADE 300 ml
CITROEN-WATERMELOEN  2.5

Koude dranken



  normaal groot
KOFFIE 2.7  4 
KOFFIE VERKEERD  2.9  4.5 
ESPRESSO 2.6  
DUBBELE ESPRESSO 4  
ESPRESSO MACCHIATO 2.7 4.2 
espresso met een laagje melkschuim 
CAPPUCCINO 2.9 4.5 
FLAT WHITE 3 5 
LATTE MACCHIATO  3.5 
CARAMEL LATTE  4 
latte macchiato met karamel siroop
en karamel topping  
VANILLE LATTE   4 
latte macchiato met vanille siroop en 
een vleugje kaneel 

KOFFIE EXTRA’S
      MONIN SIROOP  +0.5 
      vanille / karamel / gezouten karamel / chocolade
      hazelnoot / kokos 
      PLANTAARDIGE DRANKEN  +0.5 
      soja / kokos / haver 
      CAFEÏNE VRIJ   +0.5

SALTED CARAMEL LATTE   5 
latte macchiato met karamelsiroop, slagroom, 
gezouten karamel topping en karamelblokjes 

FREAKY HAZELNUT LATTE   5 
latte macchiato met hazelnoot siroop, slagroom, 
chocolade topping en chocolade krullen 

TIRAMISU LATTE  5
latte macchiato met tiramisu siroop, slagroom, cacao, kaneel 
en een bitterkoekje 
      vleugje Amaretto  +0.8
  
CHOCOCCINO  5.5 
grote cappuccino met witte en pure chocolade druppels, 
slagroom, chocolade topping en chocolade krullen 

IJSKOFFIE   4.5
keuze uit vanille, hazelnoot, karamel of chocolade
      slagroom  +0.5

Warme dranken



VERSE THEE  2.7
DUTCH BREAKFAST BIO 
zwarte thee 
GREEN JASMINE BIO 
groene thee
FOREST HAPPINESS BIO 
zwarte thee met bosvruchten 
HAPPY LEMON BIO 
fruitige thee met appels en citroen
WARMING SOUL 
rooibos met vanille en kaneel 
STAR MIX  
kruidenmelange met sterrenmunt 
TOTALLY NUTS  
kruidenmelange met appel, kaneel en amandel 

CHAI LATTE  4 
spicy chai thee met warme melk en een vleugje kaneel
geserveerd met honing 

VERSE MUNTTHEE  3 
met honing 

VERSE GEMBERTHEE  3 
met citroen 

WARME CHOCOLADEMELK   4
gemaakt met warme melk, melkschuim en chocolade druppels 
keuze uit: wit/melk/puur
      slagroom  +0.5
      plantaardige melk: kokos / haver / soja  +0.5



VERSE KOEKEN UIT EIGEN OVEN  2.2
CHOCOLATE CHIP  
WITTE CHOCOLA MET FRAMBOOS  
RED VELVET  
GEVULDE KOEK  2.2 
met amandelspijs

ANDERE ZOETIGHEDEN
ROOMBOTER CROISSANT MET ROOMBOTER OF JAM 1.7
MUFFIN IN VERSCHILLENDE SMAKEN;   3 
dubbel chocolade / bosbessen / banaan-toffee / red velvet / 
appel / citroen / salted caramel-walnoten / vanille-chocola
BROWNIE  3 
met karamel en walnoten en een toefje slagroom 
BANANENBROOD  2.2
GEBAK    4
wisselend dag assortiment
      slagroom  +0.5

WIJN
RODE WIJN   4.5
WITTE WIJN   4 
ZOETE WITTE WIJN  4
ROSÉ  4

BIER/CIDER
HEINEKEN (van de tap)  2.9
HEINEKEN 0.0%  2.9
AMSTEL RADLER 2%  3
AMSTEL RADLER 0.0%  3
AFFLIGEM BLOND / TRIPEL / BELGISCH WIT  4.5
APPLE BANDIT JUICY APPLE   4

Zoetigheid Alcoholische dranken



BEZORGEN / AFHALEN
U kunt onze producten ook bestellen.
Uw bestelling kunt u dan zelf bij ons afhalen of laten bezorgen. 
Bestellen kan telefonisch of online via:
050-3215252 
www.dilemma.coffee

RESERVEREN
Een tafeltje reserveren voor een lunch, borrel, (verjaardags)feestje 
of zakelijke bijeenkomst behoort ook tot de mogelijkheden. 
Reserveren kan ter plekke, telefonisch of per e-mail via 
info@dilemma.coffee.

UITSLUITEND PINNEN
In verband met veiligheid en hygiëne kunt u bij ons uitsluitend per 
pin betalen. Wanneer u zakelijk broodjes wilt bestellen is op reke-
ning betalen ook mogelijk. 

OPMERKINGEN / SUGGESTIES
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties, tips of wilt u iets anders 
meedelen? Wij horen het graag! 

SOCIAL MEDIA / WEBSITE
Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van wat wij doen, 
onze (nieuwe) producten en overige informatie? Volg ons dan op 
Facebook of Instagram. Op onze website vindt u onze menukaart, 
informatie over wie wij zijn, onze contactgegevens en meer. 

WIFI
U kunt gratis gebruik maken van ons WiFi netwerk 
Wachtwoord: Panini2022

“Al onze broodjes worden iedere dag
vers gebakken in eigen oven”


