


Wij, Nienke en Tobias, vonden in 2016 dat wij erg goed bezig waren voor het

milieu: afval scheiden, de verwarming een paar graden lager, overstappen van

bank… Totdat we de documentaire Cowspiracy keken, en erachter kwamen dat

het eten van dierlijke producten een enorme impact heeft op het milieu. Hoewel

we als echte smulpapen én alleseters bang waren dat we veel moesten  missen,

besloten we tóch om over te stappen op een volledig plantaardig eetpatroon.

Rigoureus als we zijn, van de een op andere dag. 

Maar toen kwamen we er achter  dat we alsnog (bijna) al onze favoriete

gerechten konden maken; we hoefden niets te missen! Wij dachten: “dit moet

iedereen weten!”, en zo werd in 2018 Van die vegans geboren. “Van die vegans”

met een knipoog, omdat ook wij vol vooroordelen zaten over veganisten. Het is

onze missie is om op luchtige en humoristische wijze te laten zien, en vooral te

laten proeven hoe lekker plantaardig eten kan zijn. Door het geven van

workshops, het organiseren van diners op locatie, het cateren van de meest

uiteenlopende events, en nu, sinds 2020 op onze eigen plek in Vonk.

Daarbij richten we ons voornamelijk op het nabootsen van smaken en texturen

van bekende producten van dierlijke oorsprong. Niet omdat het per sé nodig is,

maar omdat dat de overstap naar plantaardiger eten makkelijker maakt. Want als

je het zelfde kunt blijven eten, maar dan plantaardig, waarom zou je de overstap

niet maken?! Natuurlijk kunnen wij ook genieten van heerlijke groenten

gerechten, en deze maken we dan ook met veel plezier. 

Bij Vonk in de wijk kan je niet alleen genieten van een lekker kopje koffie, gebak,

een broodje, soep of salade en een borrelplankje, ook kan je onze producten

kopen om zelf thuis mee aan de slag te gaan.

Bijna alles wat we maken, maken we from scratch. De recepten ontwikkelen we

zelf (uiteraard met Het Internet als grootste inspiratiebron) en we blijven steeds

op zoek naar lekkere, makkelijke producten om jou mee te verwennen. Heb je nog

plantaardige wensen? Laat het zeker weten want misschien kunnen wij ze wel in

vervulling  laten gaan!

Eet smakelijk! 

Nienke & Tobias



Welkom bij                                  bij Vonk!

Volg ons op instagram

en facebook:

@vandievegans

Al onze producten zijn volledig plantaardig en voor een groot deel ook glutenvrij.

In onze keuken wordt wel met gluten gewerkt, dus het kan zijn dat onze

glutenvrije producten toch sporen van gluten bevatten.  

Nienke Tobias

WiFi: Vonk 

Wachtwoord: welkombijvonk

Welkom bij Van die vegans bij VONK in

de wijk.  We verwennen je graag met

onze plantaardige lekkernijen! 

Zou je willen bestellen bij de balie? Als

je geen zin hebt om op te staan (of

buiten zit) dan kan je ook even bellen:

06-18492017. ;)



Van die vegans houden niet van poespas. Daarom hebben zij

ervoor gekozen om hun koffie te zetten in de gouden oude

Moccamaster (je weet wel, die je oma bij elkaar spaarde met

de Douwe Egberts zegels). Dat duurt misschien ietsje langer,

maar is wel heel lekker. Bovendien is filterkoffie gezonder dan

de meeste koffie uit een espresso-apparaat, omdat de

cholesterol-verhogende stof in koffie (cafestol) achterblijft in

het papieren koffiefilter. 

Wij schenken koffie van Wakuli. Dit jonge bedrijf koopt hun

koffiebonen rechtstreeks bij verschillende boeren. Door niet

met tussenpersonen, lokale handelaren en importeurs te

werken, kunnen zij de boeren een hogere prijs betalen. Zij

branden de bonen zelf; lichter dan de meeste koffie die je in

de supermarkt koopt. Daardoor is de koffie wat milder

(/minder bitter) van smaak dan je misschien gewend bent.

Lekker bakkie? Je kunt de koffie van Wakuli ook thuis drinken!

Via een abonnement ontvang je de koffie thuis, in de vorm die

je wil (bonen, gemalen of cups) en in de frequentie die past bij

jouw gebruik. Meer info vind je op www.wakuli.nl.

In samenwerking met onze buurman Michel van Dutch

Hemp Store schenken wij thee van Dutch Harvest:

een kruidenthee van hennep van Nederlandse bodem.

De meeste mensen denken bij hennep aan marihuana,

maar de hennepplant kan nog veel meer! Het is een

duurzame grondstof voor bijvoorbeeld

bouwmaterialen, textiel en voeding. De bladeren en

bloemen van de planten die voor deze toepassingen

worden ingezet, werden tot voor kort niet gebruikt.

“Zonde!” dacht Esther van Dutch Harvest, en

ontwikkelde 4  smaken thee op basis van dit

“restmateriaal”. Van deze thee zal je niet high worden,

maar lekker is het wel ;)

SLOW
COFFE
E

HEMP
TH
EE



Simply hemp (blauw)
 zoals de naam al doet vermoeden, bestaat deze thee alleen uit de bladeren en bloemen van 

 hennep. De smaak is verrassend fris, een pittig broertje van brandnetelthee.

Hemp Chai (rood)
je verwacht het niet, maar dit is de meest milde variant in het assortiment. Naast de hennep

bevat het citroengras, venkelzaad, kaneel, gember, peterselie, kardemom, roze peper en

zoethout, maar deze zijn heeeeel subtiel  aanwezig.

Hemp & herbs (oranje)
de thee met de meeste smaak. Naast hennep proef je kamille, pepermunt, gember,

lindebloesem en goudsbloem.

Hemp & tumeric (geel)
ook een smaakvolle melange van hennep, kurkuma, citroenmelisse, citroengras, gember,

vlierbloesem, zwarte peper.
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Bakkie zwart

Bakkie extra sterk

Cappuccino

Koffie verkeerd

Extra shot

Wij maken zo veel mogelijk gebruik

van seizoensfruit en kijken naar wat

we in huis hebben om verspilling

tegen te gaan. Vraag dus even naar

de opties, of kijk op het bord :)

Naturfrisk elderflower

Pimento ginger beer

Schulp appel-vlierbes

Aanmaaklimonade

Spa rood

Leffe 0%

SLOW COFFEE

HENNEP THEE

Verse sappen 

en smoothies
Frisdrank

Kopje thee

Potje  thee (ongeveer 5 kopjes)
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Wolkje melk? Wij serveren

soja- of havermelk. Als je

gewend bent om koemelk te

drinken adviseren wij om

te kiezen voor havermelk.
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Alles wat we aanbieden kan je ook meenemen. Daarbij zoeken we steeds

naar de meest duurzame verpakkingen. Gelukkig weet onze buurvrouw

Klaske van Regenation design (bijna) alles van duurzame materialen, en

zijn we samen tot de conclusie gekomen dat voor nu papier en karton de

minst slechte optie zijn. Hoewel het vrij veel water kost om dit te

produceren, kunnen ze voor het grootste deel goed gerecycled worden.

Gooi onze verpakkingen dus bij het oud papier! 

Het liefst zien we natuurlijk dat je je eigen bakjes meeneemt! Om dit te

stimuleren brengen we voor het gebruik van wegwerp-verpakkingen een

kleine fee van 0.25 in rekening onder het motto: “de vervuiler betaalt” ;)

Welke producten zijn los te koop?

bacon mix

kikkererwten omelet mix

“samen de beste” seitano per 100gr

“samen de beste” cranberry pate per 100gr

“samen de beste”grillworst

nonijnsalade per 100gr

moxarella per 100gr

tofeta per 100gr

In samenwerking met de Biologische Slagerij Hilversum

(op de Bussummerstraat tegenover de ANWB-winkel),

ontwikkelden wij onder de naam “Samen de beste”

twee soepen: de plantaardige erwtensoep en

pompoen-kokossoep, en een aantal heerlijke

plantaardige slagersproducten: cranberry paté, Seitano

en grillworst. 

Deze laatste producten zijn verkrijgbaar bij Vonk, zowel

voor thuis als lekker op een broodje.
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3.95

2.95

1.85

1.95

heel 4.95

half 2.50

1.65

1.65

1.35

Meer weten over
Klaske en haar
bedrijf? Check:

regenerationdesign.nl



Broodjes

Cranberry paté 
“Samen de beste” cranberry paté, sla, walnoten, cranberry-

granaatappelsaus en gedroogde cranberries

Grillworst 
lekker dik gesneden plakken “Samen de beste”grillworst en piccalilly majo

Seitano (plantaardige filet americain) 
“Samen de beste” seitano, kappertjes, rode ui en sla

Caprese 
een klassieker: romige moxarella, frisse tomaten en smaakvolle pesto

ook lekker met wat bacon +.75

Geiten roomkaas 
Heerlijk zachte roomkaas, sla, walnoten en  agavestroop

Nonijnsalade
door zeewier lekker vissige salade van kikkererwten, kappertjes, augurk

en rode ui, geserveerd met een blaadje sla

Muhammara
een licht-pittige Midden-Oosterse spread van gegrilde paprika, walnoten

en granaatappel ; ook hier natuurlijk met een blaadje sla. ;)

BLT
plantaardige bacon, sla en tomaten; wat heb je nog meer nodig?! Oh ja,

een likje majo, maar that’s it!

Scrambled tofu 
scrambled tofu met ei-smaak, tomaatjes, en majo.

Tosti  “kaas” met ketchup of Chileense saus
met wit of bruin brood

6.

Glutenvrij broodje? 
+.75
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normaal groot

4.95 klein broodje + .50

 groot broodje +1.

glutenvrij broodje + 1.75

5.8

Soep

We serveren steeds een

wisselende soep: vraag 

naar de soep van deze

week, of kijk op het bord!

Broodje erbij?

(GV)

(GV)

5.8



van Epicurieus

Sommige dingen moet je gewoon aan

experts overlaten. Daarom importeren

wij onze croissants, pains au chocolat

en pasteis de nata helemaal uit Den

Haag. Daar worden ze met heel veel

liefde  bereid door Adam en Morgane,

broer en  zus met Franse roots.

Délicieux!

VIEN
NOI
SE
RIE

Wij bakken onze pannenkoeken

altijd met volkorenmeel. Je proeft

er (bijna) niets van en omdat je

pannenkoek veel meer vezels

bevat ben je sneller en langer

verzadigd en het is lekker gezond!

We serveren de pannenkoek met

stroop en poedersuiker, dat dan

weer wel. ;)

PAN
NEN
KOEK



All day Full English breakfast
waarom alleen ‘s ochtends? Wij kunnen dit gerecht wel de hele dag eten!

Scrambled tofu met ei-smaak, champignon-worstjes, bacon, witte bonen

in tomatensaus, toast, boter en HP saus

Viennoiserie van Epicurieus
croissant

pain au chocolat 

kaes croissant 

ham-kaes croissant 

pastel de nata 
klein Portugees gebakje van bladerdeeg en custard

Kikkererwtenomelet (gv)

een lekkere hartige, ei-achtige pannenkoek van

kikkererwtenmeel. 

Bouw hem naar wens op:

plain

kaas

bacon

geroerbakte groenten 

2 boterhammen eronder (wit/bruin) 

2 glutenrvije boterhammen eronder

We verkopen ook een

handige mix om de

omeletten zelf thuis te

maken: water erbij,

bakken, en klaar! 

Pannenkoeken

naturel

bacon

kaas

bacon en kaas

1.75

2

2.25

2.5

1.5

12.5
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3.75

3.5

4.25

3.10

+.50

+.75

+.50

+.75

+1.5



ZU
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Janneke, aka de Zuurbuur kennen wij al een

tijdje uit “de groene bubbel” van Hilversum.

Zij is onderdeel van conceptstore Lokaal

(bij het station). Wij wisten niet waar zij

woonde, totdat wij bij Vonk terecht

kwamen: zij bleek onze buurvrouw! Niet

alleen delen wij onze passie voor even

lekker klagen (zuur zijn) over van alles en

nog wat, ook is is zij een fervent

fermenteerder (= ook zuur), en zo werd

de naam De Zuurbuur geboren (okay,

natuurlijk ook geïnspireerd op de gluurbuur

van Rembo&Rembo). Momenteel serveren

wij haar heerlijke atjar op onze Indische

salade.



Tabouleh met tofeta
frisse-Oosterse salade van quinoa, tomaat, komkommer, rode ui, munt,

peterselie, gedroogde abrikozen en amandelen; geserveerd met onze eigen

“tofeta”: lekkere kazige blokjes tofu

Tuinbonensalade  met ingemaakte citroendressing
sla, komkommer, tuinbonen, rode ui, pompoenpitten en een verrassende

dressing van ingemaakte citroenen

Ook lekker met tofeta (+.50) en/of bacon (+.75)

Nonijnsalade
onze nonijnsalade van kikkererwten, kappertjes, augurk en rode ui op een

bedje van sla, bleekselderij en appel, afgemaakt met zonnebloempitjes en

een mosterd-agave-dragon dressing. 

 

Salade Caprese
sla, tomaten, moxarella, zonnebloempitjes en pesto dressing

Ook lekker met bacon (+.75)! 

Salade met scrambeled tofu
sla, tomaten, komkommer, scrambeled tofu met ei-smaak, rode ui,

zonnebloempitjes en yoghurt dressing. 

Jawel: óók lekker met bacon (+.75)!

Indische salade
sla, tomaat, komkommer, gemarineerde tempeh, atjar van de zuurbuur,

pinda’s en ketjap dressing

Salades

Broodje erbij?

klein broodje + .50

 groot broodje +1.- 

glutenvrij broodje + 1.75

6.7

6.5

6.5

6.8

6.6

7

(GV)

(GV)

(GV)

(GV)

(GV)
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CA
TE
RING

Je kunt ons ook inhuren voor catering. We

brengen je lekkere hapjes, taarten voor alle

gelegenheden en nog veel meer! Voor meer

informatie kijk je op

www.vandievegans.nl/catering

of vraag het ons :)

(bijna) alles is mogelijk!

Wil je op de hoogte

blijven van wat we zo

allemaal doen? Abonneer

je op onze nieuwsbrief!

Scroll op onze website

helemaal naar beneden

en vul je emailadres in! :)   

Of scan de QR code voor

meer informatie!



Taart en zoetigheden

Zo veel mensen zo veel wensen: de een wil geen suiker, de ander

weer geen gluten, en de derde maakt het allemaal niets uit. Om aan

zo veel mogelijk wensen tegemoet te komen proberen we altijd

minstens 1 glutenvrije optie te hebben, 1 optie die alleen gezoet is

met dadels en/of fruit, en 1 optie met oer-Hollanse bietensuiker. Kijk

in de vitrine naar de opties van dit moment.

Heb je nog andere dieetwensen in het taartsegment? Op verzoek

kunnen wij bijvoorbeeld ook low-carb, low fat of high-wat dan ook

gebak maken. ;)

1

6 p.p.

Borrel

zakje Croky paprika

borrelplankje

een heerlijk bordje met 5 hapjes 

(bv plakje grillworst, courgetterolletje, capresehapje) , 

wat nootjes en olijven met citroen.

Alcoholvrij biertje Leffe 0%

Alcoholvrije cocktails

Hot & Spicy
 homemade limonade van pepers, gember en kruidnagelen met een frisse tonic

Cafeïne kick
espresso, sinaasappelsap en tonic

Moijto
klassieke moijto met munt, rietsuiker, limoen en tonic

Alcoholvrije prosecco (per fles)

Naturfrisk elderflower

Pimento ginger beer

Schulp appel-vlierbes

Sourcy rood

Aanmaaklimonade

3.25

3.5

3.25

2
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