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“Het logo van Satisfaction pronkt op de ramen
van ons mooie hoekpandje. Vreemd wel, die dame
op de scooter, want beide eigenaren van de zaak
rijden veel liever rond op een motor. De Vespa in
ons logo verwijst naar de jaren 50 stijl in de
zaak en de relaxte Italiaanse mentaliteit. Net
als de naam doet luiden gaan we voor super
tevreden klanten. Ook is de naam Satisfaction
een knipoog naar de muziek in de zaak. Als echte
muziekliefhebber kun je Bram alles vragen over
de lp’s die de gehele dag in de zaak draaien. Voor
alle andere vragen, ga naar zijn zusje Beau.
Inmiddels is de zaak zeven dagen per week open.
Dit kan dankzij ons fantastische personeel. Stuk
voor stuk horeca talenten die onze dagen (en
hopelijk ook die van jouw) een stuk leuker maken.”

“We gebruiken uitsluitend
verse producten, snijden
de vleeswaren zelf op onze
snijmachine en bereiden al
onze gerechten zelf.
Naja oke, bijna alles. De
taarten worden gemaakt
door onze moeder. Dankje
mam we love you.”

Ontbijt

• Wentelteefjes | kaneel en slagroom
• American pancakes | witte chocola, slagroom en vers fruit
• American pancakes glutenvrij | witte chocola, slagroom en fruit
• Luxe beschuitje | hüttenkäse en avocado
(voeg toe: gebakken eitje 1,50 | bacon 1,0 | kipfilet 1,0)
• Griekse yoghurt | met vers fruit en cruesli
• Verse croissant
(voeg toe: roomboter 0,50 | huisgemaakte jam 0,50 | crème fraîche 0,50)
• Luxe verse croissant | vraag naar smaken zoals nutella,
amandel, ham, kaas
• Vers chocoladebroodje
• Compleet ontbijt | grote ontbijtplank voor minimaal 2 personen, een
mooie wisselende combi van bovenstaande gerechten

7,0
8,0
8,5
5,5
6,0
2,5
3,0

3,0
15,0 p.p

Lunch

• Griekse pita met kip | uienchutney, tzatziki, amandel en kikkererwten
• Griekse pita met pittige bloemkool | uienchutney, tzatziki, amandel, kikkererwten

9,0
9,0

• Toast avocado garnaal | garnalen gebakken in pestoboter
• Toast avocado champignon | champignons gebakken in pestoboter

8,0
8,0

• Broodje runder carpaccio | limoenmayonaise, truffel, rucola en zongedroogde tomaatjes
• Broodje courgette carpaccio | limoenmayonaise, truffel, rucola en zongedr. tomaatjes

10,5
10,5

• Bao bun met buikspek | limoen mayo, sesamzaadjes, komkommer en uienchutney

10,5

• Clubsandwich | bacon, bacon mayonaise, kip, tomaat, avocado en kaas
• Clubsandwich vegetarisch | limoen mayo, gegrilde courgette, paprika, tomaat, avocado
en kaas

11,0
11,0

• Patat met rendang | gemaakt met rundvlees
• Patat met vegan rendang | gemaakt van jackfruit

9,5
9,5

• Tom kha soep | Thaise goed gekruide kokossoep met noodels en paddenstoel 8,0
(voeg toe: kip 2,0 | garnalen 2,0)
• Eieren | kies voor een omelet, scrambled of gebakken eieren met brood
(voeg toe: kaas 0,50 | tomaat 0,50 | paprika 0,50 | champignon 0,50 |
avocado 0,50 | ham 1,0 | bacon 1,0 | kipfilet 1,0)

6,5

• Tosti jonge kaas met ketchup en een side salad
(voeg toe: pesto 0,50 | tomaat 0,50 | paprika 0,50 | champignon 0,50 |
avocado 0,50 | ham 1,0 | bacon 1,0 | kipfilet 1,0 | blauwe kaas 1,0)

5,5

• Salade blauwe kaas | met stoofpeertjes en een portdressing

12,0

Glutenvrijbrood mogelijk +1,50

Iets zoets

We hebben altijd mooie verse taarten in de vitrine staan. Gemaakt door onze moeder.
Kom zelf even kijken, of vraag naar de smaken van vandaag!
• Moussetaart
Heerlijk licht en luchtig, vaak met bastogne of oreo bodem.
Afwisselende fruit smaken zoals aardbei, mango, sinaasappel,
framboos, blauwe bes etc.

5,0

• Gebakken cheesecake
Vol en romig van smaak. Veelal een oreo, bastogne of brownie bodem.
Verschillende smaken zoals kokos/lemoncurd, framboos,
blauwebes/witte chocola, amaretto/amandel en meer

5,0

• Glutenvrije taart
Vaak carrotcake of appeltaart. Vraag ook even na of de lactosevrij
en/of vegan zijn!
(voeg toe: slagroom 0,50)

5,0

• Cake
We hebben vaak verschillende opties staan, denk aan bananencake,
boterkoek of brownie. Ook deze zijn regelmatig glutenvrij of vegan.

4,0

• Vegan koeken
1,5
Dagelijks wisselende smaken, bijvoorbeeld chocola, amandel, kokos, gember
• High Tea
25,0 p.p
Dit wordt je beste beslissing voor morgen. Reserveer een high tea en geniet
van heel veel verschillende zoete en hartige hapjes met onbeperkt thee.
Minimaal 2 personen, want het is véél te veel voor jou alleen!

• Een bakje chips of nootjes

Iets hartigs
2,5

• Een bakje olijfjes

3,5

• Brood met verschillende dipjes, limoenmayo, zongedr. tomatentapenade, pestoboter

7,5

• Bittergarnituur en/of bitterballen (8 stuks)

8,0

• Gyozas met een dipsaus, furikake en sojabonen (8 stuks)

12,5

• Italiaans plankje met onder andere kaasjes, fuet en druifjes.

10

• Garnalen of champignons gebakken in pestoboter met brood

8,5

“Onze eigen versgemalen koffieblend
ruik je al vanaf de drempel.
Deze bonen zijn ook te koop voor
thuis. Net als veel andere producten
zoals taarten, jam, sambal en meer.

Wil je meer weten over ons en/of
Satisfaction? Vraag ernaar, volg ons
op Social Media en kijk op onze website.
Heb je tips of suggesties? Laat het
ons weten!
Ciao, Ciao.”

Koffie
Bij Satisfaction draait alles om koffie. Want wij kunnen namelijk niet zonder functioneren.
Daarom hebben we flink uitgepakt. We zijn trots op onze Kees van der Westen Mirage
espresso machine, onze Mahlkönig koffiemalers en natuurlijk op onze vers
gebrande koffiebonen van TroPa Café. Check onze blends en bestel jouw favoriet!
De Satisfaction huisblend (Colombia, Costa Rica, Ethiopië en India)
• Smaak: vol, chocolade, noten, romig, karamel tonen, met lichte fruitigheid van citrus en een hint
van lentebloesem.
• Afdronk: sinaasappel, mango, zoethout, noten en chocolade.
De TroPa Forte blend (Brazilië, Mexico, Ethiopië, Togo en India)
• Smaak: vol, kruidig, romig, karamel, cacao en drop-laurier, met lichte fruitigheid van citrus en een
hint van pepermunt.
• Afdronk: sinaasappel, perzik, zoethout, noten en cacao.
De Satisfaction Decaf (Colombia en Brazilië)
De koffie is CO2 gedecaffeniëerd (dus zonder schadelijke stoffen en met behoud van smaak).
• Smaak: vol, kruidig, noten, romig, zoethout, chocolade en cacao, met een hele subtiele fruitigheid.
• Afdronk: walnoot, bessen, zoethout en chocolade.
De wisselmaler met een Single Origin
Vraag naar de Single. Dit is dus geen blend, maar koffiebonen afkomstig uit één land. Hierdoor proef
je veel duidelijker de unieke karakteristieke smaak van de desbetreffende boon.
• Babyccino
• Koffie of Americano
• Espresso
• Dubbele Espresso
• Espresso Macchiato
• Cortado
• Cappuccino
• Latte
• Latte Macchiato
• Flat White
• Caffé Mocha
• Ijskoffie
• Ijslatte
• Affogato
• Extra shot espresso
• Plantaardige melk
• Decaf koffiebonen
• Single origin bonen
• Slagroom
• Monin siroop (chocola, karamel, vanille, hazelnoot,
kokos, pumpkin spice, tiramisu en meer)

1,5
2,8
2,8
3,6
3,0
3,0
3,25
3,4
3,6
4,4
4,0
4,25
4,5
6,0
+ 1,0
+ 0,5
+ 0,7
+ 1,0
+ 0,5
+ 0,5

Thee
Trots dat we sinds kort thee van Rasabox kunnen aanbieden. Ongelofelijke mooie
kwaliteit thee uit India. Zo zie je echt de theebladeren, fruit en kruiden in de melanges.
Bijna een reden om te minderen met koffie!
3,5
Black tea
• Assam Black Gold | deze uitzonderlijke tippy thee wordt geproduceerd in de kwaliteitsgordel
van Upper Assam. Ideale keus bij een High Tea.
• Darjeeling Lychee | milde zwarte thee met fruitaccenten van lychee uit Himachal Pradesh.
Lekker bij kaas.

Green tea
• Coromandel Kruiden | milde groene thee met kardemom en kaneel uit Kerala. Lekker met
appeltaart en banencake.
• Mango Kurkuma | groene thee met de goedheid van Indiase kurkuma en mango.
Lekker bij diverse salades.
• Kashmiri Kahwa | groene thee gemaakt van een mix van kruiden, bloemen en safraan. Een
mooie combinatie met smaken uit noord en zuid India. Lekker bij American pancakes.

3,5

3,5
Herbal tea
• Kurkuma Elixer | infusie van geschaafde kurkuma wortels en kruiden zoals venkel, rozenblad
en gember. Lekker bij de pita en als een digestief.
• Mystiek blauw | kruiden thee met een blauwe kleur door vlindererwtbloesem en een
verfrissende smaak door munt en citroengras. Lekker bij tosti en als een digestief.
• Roos Vetiver | een lichte drank met een milde smaak van roos en vetiver maar toch een intens
aroma. Lekker bij salades.
Fresh tea
• Muntthee
• Gemberthee
• Gember, munt en citroenthee
• Winterthee | met kaneel, sinaasappel, gember en steranijs

3,5
3,5
3,8
3,8

Overige warme dranken
• Homemade Chai latte
• Chocolademelk
• Bounty chocolademelk | Homemade chocolademelk met kokosmelk.
(voeg toe: slagroom 0,50)

3,5
3,5
4,0

Sap en fris

Voorheen verkochten we al onze sapjes in kleine glazen flesjes. Hier zijn we mee gestopt.
Smaak technisch voegt het namelijk niks toe. Het zorgt alleen voor veel extra opslag ruimte,
flesjes omspoel werk, flesjes sorteren in kratjes werk en onnodig verpakkingsmateriaal!
Sap
• Sap | appelsap, perensap, mangosap, druivensap, en grapefruitsap
• Verse sinaasappelsap
• Gembershot | heftig, maar wel super gezond
• Verse fruit smoothies | vraag naar de opties
• Verse groene smoothie | vraag naar de opties

3,0
3,7 / 5,5
3,5
5,5
5,5

Frisdrank
• Gemberbier
• Coca Cola | normaal of zero sugar
• Spa rood
• Tonic

3,75
2,75
2,75
2,75

Limonade
• Biologische limonades van Wostok | peer/rozemarijn, pruim/kardemom,
sinaasappel/vanille, gember/dragon, granaatappel/dadel
• Homemade Ice Tea

3,5

Melk
• Milkshakes | chocola, cookies, koffie, banaan, roodfruit of vanille
• Chocolademelk
• Fristi

6,0
3,0
3,0

5,5

Alcoholische drank

Wijn
• Witte wijn | afwisselende wijnen, een pinot grigio uit Italië
• Rode wijn | afwisselende wijnen, een tempranillo uit Italië
• Rosé wijn | afwisselende wijnen, een mooie zomerse blush

4,75 / 22,5

Pils | op de fles vaak hebben we Hertog Jan of Grolsch

3,5

Bier van Stony Mountain | In deze straat gebrouwen en echt het proeven waard.
• Viewpoint Saison
• Rambler IPA
• Cavern Sweet Stout
• Avalanche Strong Belgium Blond

4,5

Overig
Espresso martini | espresso, wodka, Kahlúa
Mimosa | cava, verse sinaasappelsap, rum
Champagne | alleen per fles te bestellen

8,5
8,5
30,0

“Wifi? Tuurlijk hebben we dit,
maarûh kletsen met andere
mensen is toch veel leuker? Let
alsjeblieft op dat je niet uren
zonder consumptie een tafel
bezet houdt en je ook zo nu en
dan even om je heen kijkt en
naar andere mensen glimlacht.
Het wachtwoord is
Lekkertaartje66 ”

