specialty coffee

al onze koffies worden met bonen van Single Estate uit Maasdijk gezet.
de verse, volle melk komt van Delflandshof, van verschillende boeren uit Midden Delfland
CLASSICS
Espresso
americano
cappuccino
latte
Latte Macchiato
CAFEÏNE BOOST
Dubbele espresso
Espresso Macchiato
Americano
flat white
cortado

- een lekker 'normaal', zwart bakkie

- een sterk bakkie
- cappuccino met een extra shot
- cappuccino met minder melk, dus
met een sterkere koffie smaak

SWEET CAFEÏNE
moccha
- latte met chocoladesaus en cacao
homemade hot choco
- met echte callebaut
chai latte
dirty chai
- chai latte met een shot espresso
caramel cravings
latte macchiato. caramel. caramelkrullen.
nutella latte
latte macchiato. hazelnootsiroop. chocosaus.
stroopwafel latte
Latte macchiato. slagroom. salted caramel.
Stroopwafel kruimels.
barista's surprise
- vraag ons naar de surprise!
supplement
slagroom / havermelk / amandelmelk / extra espresso

2.30
2.45
2.85
3.00
3.40

3.00
3.00
3.05
3.40
3.00

3.50
3.25
3.75
4.25
3.75
3,75
4.25

4.50
0.60

tea bar
verse thee
gember / sinaasappel met kaneel / munt / jasmijn
lose leaf tea
rooibos chai / sensei sencha / champagne cassis / notendroom
ceylon uit sri lanka / bosvruchten / kamille

3.00
2.60

homemade cakes

ons assortiment wisselt regelmatig. loop gezellig langs onze taartenbar om te spieken!

chocolate fudge brownie

2.75

white chocolate blondie , met pistache & framboos

3.00

carrotcake

4.10

non's famous cheesecake

4.10

choco guinness

3.50

sticky chocoladecake met romige vanilletopping
appeltaart
met slagroom

3.40
+ 0,60

sweet table

15.00

Proeverij van 4 verschillende taartjes
gluten-, lactose- en suikervrij
dadel cocosbar

3.00

sue = zoet zonder suiker =

3.75

Verschillende smaken in de taartenbar

high tea / high wine
High Tea of een High Wine bij NON betekent lekker genieten van een groot blad vol met
allerlei huisgemaakte hapjes en uiteraard diverse soorten losse ‘slow tea’ of wijnen. heb
je een allergie of een dieetwens? We denken graag met je mee.

thuis met non

heb je iets lekkers geproefd, of wil je liever een feestje, high tea/wine thuis? Wist je dat je
via onze webshop ook veel voor thuis kunt bestellen? vraag ons gerust naar meer
informatie.
ook voor een aanvraag op maat kun je altijd bij ons terecht, vraag ons naar de
mogelijkheden!

fris & fruitig
4.50
homemade lemonade
champagne cassis - huisgemaakte groene ijsthee met vlierbloesem
lemon & ginger
- huisgemaakte gembersiroop met citroen
pink forest
- huisgemaakte bosvruchten ijsthee met passievrucht
4.75
huisgemaakte smoothie - wisselende smaken
4.75
power fresh juice
- wisselende smaken
verse jus
4.75
biologische frisdrank
2.95
ice tea green / Hollandse appelsap / bitterlemon
Marie stella sparkling
frisdrank
2.65
coca cola / cola zero / ice tea / fristi
kids limo
1.50

mix & match - all day
hooray! nooit meer keuzestress!
stel jouw eigen menu samen & kies je 3 favoriete items.

10.00

vers brood met avocado & een spiegeleitje
vers brood met huisgemaakte eiersalade, bieslook & truffel
vers brood met shakshuka & geitenkaas
mini soepje

- wisselende soep

quiche

- wisselende smaken

quesadilla pulled chicken
nacho pannetje uit de oven met o.a. cheddar
yoghurt met huisgemaakte granola
crumble uit de oven met o.a. rood fruit
fresh banana pancake
french toast

- ouderwetse wentelteefjes op fries suikerbrood

lunch - all day
sandwiches & salad
môh-zzarella
broodje met. buffelmozzarella. gekleurde cherrytomaten.

8.25

rucola. basilicumsaus. balsamicostroop. geroosterde tuinbonen.
classic carpaccio

8.50

broodje met. rundercarpaccio.truffelmayonaise.
basilicumsaus. parmezaanse kaas. tuinbonen. rucola.
drunk chick

8.95

broodje met. gemarineerde kippendij in biermarinade uit de oven.
tomatensalsa. limoen. verse avocado. mierikswortelmayonaise. sesam.
beet the falafel (vegan)

7.50

bietenwrap. huisgemaakte hummus & falafel. komkommer.tomatensalsa
very egg-cited
6.95
broodje met. huisgemaakte eiersalade. truffel. verse bieslook.
crazy couscous salad
couscous. geitenkaas. dadel. geroosterd amandelschaafsel.

8.25

basilicumdressing. balsamicostroop.
salmon summer salad
gerookte zalm. little gems. mierikswortelmayonaise. komkommer.

11.50

ingelegde rode ui. appelkappers.
hotties
quesadilla pulled chicken

9.25

non's favo! mexicaanse tosti op een wrap.
huisgemaakte soep met brood
wisselende soep. Vraag ons ernaar.

6.50

grilly philly cheese steak

8.95

sesambroodje. rosbief. gesmolten cheddar. paprika.
jalapeno. chilimayo. nachokruimels.
classic tosti

4.50

kaas of ham kaas. met ketchup
sweet
fresh banana pancakes
pink mascarpone. vers fruit. maple syrup.

8.50

french toast

8.50

fries suikerbrood. pink mascarpone.
huisgemaakte bramensaus. maple syrup.

borrel
gin tonic
Pink gin
fruitige pink gin. tonic. rood fruit.
bobby's gin
kruidige gin van bobby's. tonic. komkommer. citroen. munt.
wijn & bubbels
wit
pinot grigio
sauvignon blanc
rood
tempranillo
rosé
pinot grigio
prosecco
mimosa
prosecco. verse jus.
bier
hertog jan
leffe blond
special
vraag naar onze special van de maand.
heineken 0.0
radler 2.0

8.00
8.00

3.90

3.90
3.90
4.50
5.50

2.75
4.00
4.50
2.50
2.50

borrel bites
buenos nacho's
nacho's uit de oven. cheddar. sweet chili. jalapeno.
buenos nacho's met pulled chicken
yakatori chicken
kipspiesjes. yakatori marinade. sesam. 5 stuks.
dutch discoballs
bourgondische ovenbitterbal. mosterd-mayo.
6 stuks
non's favo borrel bites
bourgonische ovenbitterbal 4 stuks. mosterd-mayo.
buenos nacho's. broadbeans.

6.50
8.50
6.50
6.50
12.50

NON, je ne regrette rien
"Nee, ik heb er geen spijt van".
..of heb je nu dat Franse liedje in je hoofd?

non bar buiten openingstijd

ook buiten openingstijd vieren wij vaker feestjes in onze bar. veel borrels en walking
dinners onder andere. Wij zorgen voor een echte gezellige avond uit met natuurlijk
professionele en enthousiaste gastvrijheid!
Momenteel volgen wij alle richtlijnen van het rivm. zodra dit het weer toe laat, vieren
wij graag weer de feestjes bij ons in de bar. vraag naar de mogelijkheden.

non op locatie

wist je eigenlijk dat 65% van non zich buiten de deur afspeelt?
zo zijn we veel te vinden op o.a. bedrijfsfeesten, bruiloften, jubileumsfeesten, en
eigenlijk overal waar je catering, heerlijke drankjes, een mobiele koffiebar, ijskoude
cocktails en de vrolijkste horeca-toppers kunt tegenkomen.
we kunnen alles verzorgen van a tot z, catering tot bediening, styling en
organisatie. maar zoek je alleen naar de invulling voor bijvoorbeeld de bar,
bediening en de drank.. dan kunnen we jullie natuurlijk ook helemaal ontzorgen op
dat gebied.
heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? check onze website, of stuur
een mail naar team@nonpopup.nl
uiteraard volgen we alle richtlijnen van het rivm. we hopen snel ook op locatie weer
aan de slag te kunnen!

(n)online
non hoofdkwartier_guest
nonpopup.nl (allemaal kleine letters)
www.nonpopup.nl
team@nonpopup.nl

non pop-up
non_popup

