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KOFFIE                                                                

Onze ko!e wordt elke week gebracht met de bakfiets 
door de Groningse microbranderij Ko!estation.
We hebben twee soorten espresso ko!ebonen op  
de malers staan. Op de hoofdmaler staat Brazil en  
op de tweede maler staat een wisselende boon.  
Benieuwd welke? Vraag aan de barista!

ZWART

Espresso (dubbel)     3

Americano   3

Hand-opgeschonken filterkoffie (met v60)  4,4

VERSE GRONINGSE MELK/ HAVERMELK OF SPROUD
Wij gebruiken voor onze cappuccino’s echte verse melk  
van de Groningse boer. Drink je liever geen koemelk, dan 
hebben wij natuurlijk havermelk van Oatly en spliterwten-
melk van Sproud. De smaak van Sproud zit tussen normale 
melk en havermelk in en is rijk aan eiwitten en vezels. Het 
Groningse ijs dat wij gebruiken voor onze ko!e’s komt bij 
Rianne’s Boerderij ijs vandaan.

Espresso Macchiato   3,2

Cappuccino   3,4

Flat white   3,6

Latte   3,8

latte macchiato    4

KOUD  

Iced Latte 4,2

Iced Americano  3,6

Affogato (met Gronings vanille-ijs)  4

Espresso Tonic  4,4

Espresso ginger ale  4,4

THEE                                                                   

Gedroogde thee   3

Verse muntthee   3,4

Verse gember/ citroen thee   3,4

Zin om mee 
te fietsen?

Wij organiseren elke  
zaterdag & zondag onze Spaakrit.
Een rondje wielrennen; +/- 60km,
09.30 verzamelen, 10.00 vertrek,  

deelname is kosteloos!

Welkom bij 
Spaak! 

Hét fietscafe van Groningen.

Super leuk dat je er bent! Bij Spaak 

werken we met streekproducten  

en daar zijn we trots op!

OOK LEKKER                                                      

Chai latte   3,8

Warme choco  3,8 

Matcha latte    3,8

Smoothie 5
Banaan en Avocado / Mango en Passievrucht /  
Framboosen en Aardbei

Espresso milkshake   5

Fris                                                                     

Earth Water   3,2 
Plat / bruisend 

Fritz 3
Kola / Kola Light / Rabarber / Appel en Kers /  
Citroen / Orange 

MOJ Limonade   4,4 
Bosbes en Lavendel / Kruisbes en Vlierbes   
 
Schulp 3,4 
Appel / Peer / Appel en Vlierbes  

Naturfrisk      3,6 
Tonic / Ginger Ale / Bitter Lemon  

Verse jus d’orange   4,4

huisgemaakte ijsthee   3,4

Huisgemaakte gember- citroenlimonade  3,4

bier                                                                      

Grolsch    3,2

Vandestreek < 0,5 %   5

Bax    5

Zoet                                                                    
 
Zin in huisgemaakte zoetigheid? Crijn bakt in onze  
keuken de sterren van de taarten hemel. Wist je dat  
wij in de zomer de appels voor de appeltaart uit onze 
eigen tuin halen?

Appeltaart      4,4

Carrotcake     4,4

Cheesecake     4,6

muffin    3,4

Brownie      4,4

diverse koeken                           3,4

Slagroom   0,5

Ontbijt                                                               

 
Croissant  2,5

Croissant met beleg  3,5
Vraag de bediening voor beleg opties 

Dikke 050 kwark     6,4 
Huisgemaakte granola met vers fruit 

Uitsmijter     8
3 gebakken eieren met kaas en spek       

Lunch (11:30 – 15:00)                                   

Ons brood wordt gebakken door Luuk, een Groningse  
bakker die werkt met echt Gronings graan.

hongerklop     9
Sandwich met ei, kaas, ham, rucola en truffelmayonaise

Stoemper    9
Broodje tonijn met cheddar, bosui, kappertjes en jalapeño

Groene trui   9
Gerookte tofu, pesto mayonaise, tomaat, rucola &  
geroosterde pitten

Doping  9
Club sandwich met kippendij, oude kaas, tomaat,  
komkommer, rucola, gebakken spek en een gekookt ei

Vals plat   6
Pannenkoek met kaas, spek of allebei

Tosti Spaak  8
Tosti met oude kaas, kippendij, geroosterde paprika,  
rode ui en Spaaksaus

Boomschudder  8
Tosti met brie, verse peer en vijgencompote

Pittig ritje      8
Sandwich met pittige kippendij, rode ui, rucola, 
barbecuesaus en cheddar

Klassieker 7
Tosti met oude kaas, achterham/salami.  
*Wist je dat we ook vegan kaas hebben?

Doorkachelen      6,4
Soep van de dag, vraag de bediening
 

 = vegan
wifi: Spaak gast, ww: nogeenkopjekoffie?


