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BREAKFAST BOWL        4,50 
amandelmelk • framboos • kokos • granola • banaan • chiazaad

HEALTHY OMELET        6,00
ei • feta • komkommer • cherrytomaat • spinazie • avocado

FRIED EGG         6,50
drie eitjes • bacon • ham • kaas • zuurdesembrood

FRESH FRUIT          0,75

breakfast

FIRST THINGS 
FIRST.. .
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WIST JE DAT. . .

Je ook met grotere groepen kunt ontbijten in 

The Coffee Club? Start je dag bijvoorbeeld eens met 

een groep collega’s, vrienden of familie op de club. 

Bij minimaal acht personen presenteren we het ontbijt 

in buffetvorm. Het is ook mogelijk om een (privé) 

workout te doen voor het ontbijt. Informeer voor 

alle mogelijkheden bij de horeca- of clubmanager.



Vanaf januari 2020 zijn onze clubs cashvrij. Het is dan alleen 

nog mogelijk om te betalen met je pinpas, creditcard of 

opgewaardeerde clubpas. Het is veiliger om geen cash geld 

in de club te hebben. Zowel voor jou als klant, als voor ons 

personeel. Daarnaast biedt het een snellere afhandeling bij 

de kassa - zeker nu je ook contactloos kunt betalen met je 

pinpas. Ook is het beter voor het milieu: het geld hoeft niet 

meer van de club naar de bank vervoerd te worden.   

Neem je liever geen portemonnee mee tijdens het sporten? Zet 

dan eenmalig geld op je clubpas door een bedrag te pinnen bij 

de receptie van de club. We noemen dit clubfee. Hiermee kun 

je kleine bedragen betalen in The Coffee Club of bij de receptie, 

zoals een kop koffie of een bezoek aan de zonnebank. Het is

niet mogelijk om je lidmaatschapsgeld te betalen met clubfee.

GEEN CASH
IN DE CLUB

sandwiches
PELLIKAAN CAESAR SANDWICH SALMON  6,25
zuurdesembrood • veldsla • avocado • wasabi
komkommer • zalm • sesamzaad

PELLIKAAN CAESAR SANDWICH CHICKEN  5,75
zuurdesembrood • veldsla • avocado 
cherrytomaatjes • kip 

GOATCHEESE BRIE        5,75
zuurdesembrood • veldsla • geitenbrie 
honing • walnoten • rode biet

CLUB SANDWICH          7,00
casinobrood • kip • bacon • kaas 
mayonaise • ei • komkommer 

KROKET            3,50
zuurdesembrood met rundvleeskroket 

FUNGHI KROKET          3,50
zuurdesembrood met kroket van oesterzwam

special
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DEAR DIET. . .

Wij geloven in de 80-20 regel: wie veel sport, mag 

soms best genieten van iets lekkers. Denk aan een 

portie bourgondische bitterballen na een partijtje 

squash of biologische frietjes na het afzwemmen. 

En als je dan toch een cheat day hebt, is het fijn om 

te weten dat we bakken in frituurolie zonder pal-

molie. Dit is beter voor de natuur en het tropisch 

regenwoud. Onze high oleïc zonnebloemolie bevat 

daarnaast een hoog percentage enkelvoudige 

onverzadigde vetzuren, net als in avocado’s 

en olijfolie. Dat maakt het een bewustere keuze. 

# L I V I N G T H E G O O D L I F E 

REGULAR TOSTI         3,75
casinobrood • ham • kaas

HEALTHY XL TOSTI      5,25
casinobrood • kaas • ei • prei • tomaat • chilisaus

CHICKEN TOSTI       4,75
casinobrood • pikante kip • kaas • ui

PITA FALAFEL        5,00
pitabroodje • sla • komkommer • tomaat • falafel • chilisaus

PITA CHICKEN       5,00
pitabroodje • sla • komkommer • tomaat • kip • chilisaus

BIO FRIES         2,75
biologische friet • mayonaise

toasted and fries

special

special



TRAIN MET EEN FITCOACH
WE HELP YOU TO REACH ANOTHER LEVEL

Sterker, slanker, fitter. Wat je doel ook is, onze 

fitcoaches gaan je helpen. Met het persoonlijk 

succesplan werk je aan een fit en sterk lichaam. 

Je komt erachter welke vorm van fitness bij jou past. 

Tijdens de eerste intake bepaal je een (nieuw) 

startpunt. Daarna begin je met de workshops en 

trainingen. Daarna evalueer je met de fitcoach hoe 

het is gegaan. Zo blijf je gemotiveerd om te trainen! 

CLUB PELLIKAAN APP

Heb jij de Club Pellikaan app al? Hier vind 

je trainingsschema’s die aansluiten op de 

workshops en trainingen met de fitcoach. 

Hou bij wat je eet en pas je voeding aan 

op jouw doel. De metingen die je bij de 

fitcoach hebt gedaan, zie je direct terug 

op je telefoon. Zo zie je precies hoeveel kilo 

je al bent afgevallen of hoeveel spiermassa

je bent bijgekomen. Ook blijf je op de

hoogte van de laatste nieuwtjes. 

PELLIKAAN  
CAESAR

SANDWICH 
SALMON

SWEAT
MORE.

PLAY
BETTER.

RECHARGE
YOURSELF.



salads and soups

pasta

FUNGHI SOEP 
• 1 EL OLIJFOLIE • 500 GR PADDENSTOELENMIX   • 2 UIEN

• 1 PREI • 1 KILO WITTE CHAMPIGNONS • 2 STENGELS BLEEKSELDERIJ

• 0,5 L SOJAMELK • 0,5 LITER ALPRO ROOM • 1 L GROENTEBOUILLON

 Snijd de ui, bleekselderij en prei in grove stukken. Gebruik van     

 de prei alleen het witte stuk. Boen de champignons schoon.

2  Verhit de olijfolie in een soeppan en bak de groenten circa. 

 5 min. zachtjes.

3  Voeg de bouillon toe, breng het geheel aan de kook en laat 

 het 15 min koken. Zet het vuur laag, voeg de sojamelk toe en

 laat het nog 15 min. pruttelen.

4  Haal de pan van het vuur, voeg de Alpro room toe en pureer

 de soep met de staafmixer voor 10 min. glad. Verdeel de 

 soep in diepe kommen.

FUNGHI PASTA         9,50
mix van champignons • pasta • peterselie • chili • plantaardige room
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PELLIKAAN CAESAR SALAD SALMON  9,50
sla • ei • cherrytomaatjes • avocado • dressing
zalm • sesamzaad • zuurdesembrood

PELLIKAAN CAESER SALAD CHICKEN  9,00
sla • ei • cherrytomaatjes • avocado • dressing

parmezaanse kaas • kip • zuurdesembrood

GOATCHEESE BRIE SALAD      8,50
sla • cherrytomaatjes • komkommer • geitenbrie

rode biet • walnoot • honing • dressing

HOMEMADE FUNGHI SOEP     5,00
mix van paddenstoelen • zuurdesembrood

HOMEMADE ERWTENSOEP     5,00
traditionele snert met vlees van livar varken • zuurdesembrood

special

special
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Eiwitten zijn – naast vetten en 
koolhydraten – een belangrijke

voedingsstof. Na een pittige 
training kan je lichaam wel wat 

extra eiwitten gebruiken. Zo help
 je je spieren herstellen. 

Eet bijvoorbeeld een omelet of 

een proteïnebar. Heb je geen trek direct na 

het sporten? Kies dan voor een eiwitshake 

in The Coffee Club. Wij gebruiken hiervoor 

de producten van Personal Protein.

REBOOT 
YOURSELF!

1. CHOOSE YOUR WHEY
Kies het eiwit dat het beste bij jouw workout past.

WPC80       3,75
Geschikt voor krachtsporters. 

WPI90       4,25
Bovenklasse eiwitpoeder. Een hoog BCAA gehalte 

en laag vet- en koolhydraatgehalte. 

PURE SOY ISOLATE    4,25
Plantaardig eiwitpoeder met 90% eiwit. 

MIX EXTRA      0,50
Haver, soja, amandel of kokosmelk. 

2. FLAVOUR IT UP
Voeg je favoriete smaak toe. 
AARDBEI • VANILLE • KOKOS • BANAAN • CHOCOLADE

EXTRA EIWIT SHOT + 1,00

REBOOT CLUB SPECIALS 5,25

OREO PROTEIN      
eiwitpoeder wpc80 • melk • scoop vanille

banaan • oreo koekjes • ijsblokjes

TROPICAL PLEASURE    
eiwitpoeder wpc80 • scoop vanille • banaan

ananassap • aardbeien • griekse yoghurt

PEANUTBUTTER JELLY  
eiwitpoeder wpc80 • melk • scoop vanille 

pindakaas • aardbeien • blauwe bessen 
protein bar

cookies and cream
3,50
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hot drinks
ESPRESSO         2,00

DUBBELE ESPRESSO       3,00
 

KOFFIE             2,00

LATTE MACCHIATO         2,75 

CAPPUCCINO          2,50
 

THEE            1,90

VERSE MUNTTHEE       2,75

VERSE GEMBERTHEE       2,75
 

VERSE MUNT & GEMBERTHEE     3,00

CHAI LATTE           3,00

WARME CHOCOMELK       2,50

+ slagroom          0,75 

naast gewone melk serveren wij ook soja , amandel , haver en kokosmelk  0,50

Er worden jaarlijks 
duizenden kopjes koffie 

 besteld in The Coffee
Club. Daarbij zijn de

 juiste producten erg 
belangrijk. Wij bereiden 

onze koffie met de 
bonen van Cook & Boon. 
Zij branden de bonen in 

kleine hoeveelheden 
om de versheid 
te garanderen. 

Koffie is een natuurproduct, uit landen 

waar het niet altijd even goed geregeld 

is. Daarom serveren wij biologische fair-

trade koffie van Cook & Boon. Deze is niet 

alleen heel lekker, maar ook heel eerlijk. 

Er worden geen pesticiden gebruikt en 

de koffieboer krijgt een eerlijke prijs voor 

de bonen. Om zeker te zijn dat de koffie 

onder eerlijke omstandigheden wordt 

verbouwd, werkt Cook & Boon samen met 

partijen die zich hebben verbonden aan 

de Global Compact Code. Deze richt-

lijnen zijn opgesteld door de Verenigde 

Naties om zaken als kinderarbeid en 

corruptie tegen te gaan. Ook zorgen 

zij voor het verbeteren van de 

arbeidsomstandigheden en 

zorg voor het milieu. Enjoy! 

EERLIJKE 
KOFFIE
VAN COOK 
& BOON 

MUESLIREPEN, CARROT CAKE     2,75

OF VEGAN BANANENBROOD 
MUFFIN, HAVERMOUTKOEK OF APPELTAART  2,25

sweets



cold drinks
FRISDRANK        2,50
cola • cola light • cola zero • fanta • sprite • cassis 
fuze tea • bitter lemon • tonic • tomatensap 
chocomel • fristi  • appelsap 

WATER         2,50

RANJA KLEIN        1,50
 

RANJA GROOT       2,00

AQUARIUS KLEIN       2,75

AQUARIUS HYDRATION     3,25

AQUARIUS GROOT      3,25

VERSE JUS         3,25

SMOOTHIE         3,75

GROENTESAP         4,00

GROENTE
SAPPEN

4,00 p.s.

M A N G O  •  B A N A A N  •  A N A N AS  •  S P I N A Z I E

A N A N AS  •  A A R D B E I  •  KO KO S  •  A P P E L SA PP E R Z I K  •  PAS S I E  •  M A N G O  •  A P P E L SA P

R O D E  B I E T  •  F R A M B O O S  •  B A N A A N  •  A P P E L S A P



BOURGONDISCHE BITTERBALLEN   5,75
6 stuks

BORRELMIX        5,75
8 stuks

GARNALENKROKETJES     5,75
4 stuks

SNACK         2,25
kroket, frikandel, kaassouflé of kipnuggets

apero

LIVING THE GOOD LIFE

beers

wine

TAP KLEIN        2,40

TAP GROOT        2,80

SPECIAAL BIER FUST    VANAF 3,75

SPECIAAL BIER FLES    VANAF 4,00

0.0% BIER          2,50 

2 .0% BIER          2,50

GLAS WIJN        3,50
wit of rood     

FLES WIJN        19,50


