


Welkom bij Feel Good! Sit back, relax, and have a good time. Hou je net als 
wij, van healthy comfortfood, dan ben je aan het goede adres! 

We zijn gepassioneerd over het bijdragen aan een gezondere, mooie wereld. 
En onze missie is mensen blij te maken! 

Ons hart gaat sneller kloppen van verse ananassen, prachtige pompoenen, 
en alles wat de natuur ons aan groente en fruit te bieden heeft. 

Onze gerechten worden huisgemaakt en vers bereid met louter natuurlijke 
ingrediënten. We gebruiken geen geraffineerde suikers en onze 

ingrediënten zijn bij voorkeur biologisch. Ben je veganistisch, heb je een 
allergie of een bepaalde wens? Veel gerechten zijn aan te passen aan jouw 

wensen, just ask, we zijn je graag van dienst! :)

“A juice a day
 keeps the doctor 

away”

Or be smooth:
Coconut Coffee Smoothie     ....................  5.5
(Kokosmelk, banaan, kokosrasp, lijnzaad, espresso)

Bloody Berry         .................... 5.5
((Bloed)sinaasappel, bosbessen, frambozen, biet, grapefruit)

Hi Blueberry              .................... 5.0
(bosbessen, versgeperste sinaasappels, banaan, amandelmelk)

Mangoloco                     .................... 6.0
(Mango, cashewnoten, dadel, kokosmelk, limoen)

Fancy Farmer          .................... 5.0
(Boerenkool, kaneel, vanille, banaan, citroen, amandelmelk)

Immune Booster                    ...................  5.0
(Biet, wortel, gember, versgeperste sinaasappels)

Mean Green           .................... 5.0
(Alle groenten die we in huis hebben, met een beetje fruit voor 
de smaak)

Detox Power Juice           ................... 5.5
(Venkel, boerenkool, peer, appel, citroen)

Feel Good Fuel          .................... 5.5
(Kurkuma, wortel, sinaasappel, gember, ananas)

Super Green          .................... 5.5
(Komkommer, appel, spirulina, citroen, munt)

Have a juice:

Immunizer    ............... 2.5
(gember, appel, citroen)  

Dragon breath ............. 2.5
(Biet, gember, cayenne, appel)

Health Shots

“The biggest Wealth is Health”



Dranken

Koffie        ......................2.3
Espresso         ......................2.3
Cappuccino         ......................2.5
Kokos Cappuccino       ......................3.0
Haver Cappuccino       ......................3.0

thee         ......................2.3
Verse munt thee       ......................2.5
Verse gember thee       ......................2.5
Rozemarijn-lavendel thee  ......................2.8
Kurkuma latte (amandelmelk)................3.5

Chai tea latte (amandelmelk).................3.5
Dirty chai tea latte (+espresso)..............+0,5

Hot coco Choco         ......................3.5

Earth water 0,33 L (still/sparkling).........2.0
Earth water 0,75 L (still/sparkling).........3.5
Bloedsinaasappelsap      ......................2.8
Ginger ale         ......................2.8
Vlierbloesemsap        ......................2.8
Verse jus         ......................3.0

All day breakfast

Banana pancakes met vers 
fruit & agavesiroop            ................... 7.0

Chia Pudding met huisgemaakte 
granola & fruit                ................... 7.5

Acaibowl                      ................... 8.0
(Bevroren bramen, bosbessen, banaan, acai, chia, 
kokosmelk & toppings)

Alohabowl                       ................... 8.0
(Bevroren banaan, ananas, mango, kokosmelk & toppings)

French Coco Toast                     ................... 7.0
(Met fruit, griekse yoghurt of kokosyoghurt (+1,-))

Bananenbrood + fruiT                  ............. 4.5

Black Bean Brownie         ................... 2.5
Bananabread          ................... 2.5
Blissball            ................... 1.2
Matcha ball            ................... 1.6
Vegan brownie          ................... 3.0
Cake of the day           ................... 3.5

(Check the counter)

Sweets <3 

“Life’s short, have 
cake for breakfast!”

van 10:00 tot 16:30



Feel Good Bowls
Rainbow Buddha Bowl              ................. 12.5
Today is a buddhafull day. Deze kleurrijke bowl bevat broccoli, 
regenboogpeen, geroosterde kikkererwten, gele biet, spinazie, 
sinaasappel-kaneel vinaigrette en noten-speculaascrumble. 
Eat the rainbow(l).

Nice Noodle Bowl          ................. 11.5
Deze bowl bevat glutenvrije wakame-rijst noodles, shiitake, 
sojabonen, knapperige groentes, seroendeng, zacht gekookt 
eitje en rode miso-sesam dressing. 

Perfect Pumpkin Bowl            .................. 11.0
To all your pumpkins out there, you are perfect too. Deze bowl 
bevat quinoa, pompoen, hazelnotenpesto, feta, spinazie, 
courgette, zonnebloempitten en cranberries. Makes you feel 
warm and cozy!

Mexican Burrito Bowl          ................. 12.0
Caramba! Let’s heat it up in here with this perfect nice & spicy 
bowl! Het bevat naast zoete aardappel, rijst, zwarte bonen, 
Mexicaanse sombrero kruiden, tomaat en mais ook koriander, 
limoen en een dot guacemole! Qué Aproveche!

Brood
Feel Good Burger        ....................10.5
Eat clean, stay fit, and have a burger to stay sane! Een 
huisgemaakte quinoa-notenburger met gegrilde aubergine, 
tomaatjes, spinazie en een heerlijke harissasaus, geserveerd 
met biologische groente chips. 

Holy Guacemoly           ....................7.0
Een versgebakken speltpistolet met onze –superdepuperlekkere- 
huisgemaakte guacemole. Geserveerd met tomaat, veldsla, 
kiemen en zonnebloempitjes.

Broodje geitenkaas           ..................7.0 
Vers afgebakken desembrood met warme zachte geitenkaas, 
honing en een lading walnoten.

Broodje écht gezond        ....................8.0
Probeer je broodje maar eens terug te vinden onder de berg 
versgebakken groenten, met on top avocado (óf een gebakken 
eitje).

X-tra:
Soepje                ............................2.5
Feta / ei            ............................1.0
Mandje brood            ............................2.5Soep van de week: Champagne!

Grapje. Vraag de bediening. 
6.0Ben je ergens allergisch voor? Laat het ons weten!

van 10:00 tot 16:30 van 10:00 tot 16:30




