
karel doormanstraat 372   374      rotterdam
sue   food.nl      info@sue   food.nl

volg SUE op instagram     suefoodrotterdam

ALWAYS eat  
with PLEASURE, 

not with guilt.

see you at SUE!



milkshakes

mango
mango, banaan, sinaasappel, kokosmelk

koffie
koffie, banaan, kokosmelk, amandelpasta, dadels

aardbei
aardbei, kokosmelk, maple, vanille

5,75

5,75

5,75

warme dranken

losse thee van Theemaas
rooibos, earl grey, jasmijn, droom van rotterdam, 
oolong

verse muntthee
verse gemberthee
chai latte
+ shot espresso
warme chocomelk
matcha latte
beetroot latte
kurkuma latte

2,75

3

3

3,5

1

4

3,5

3,5

3,5

SUE staat voor suikervrij, glutenvrij  
en vegan. Wij gebruiken uitsluitend 

natuurlijke en seizoensgebonden  
ingrediënten, die we zoveel mogelijk 

lokaal en biologisch inkopen.

PIN
ONLY

koffie

koffie   espresso
dubbele espresso
extra shot espresso
espresso macchiato
cortado
cappuccino
flat white   
latte

2,25

3

1

2,5

3,5

2,75

3,75

3,25

Je kan kiezen voor sojamelk, 
amandelmelk, havermelk

of koemelk

zoet

SUE bite
bekijk het assortiment in de vitrine

bananenbrood
naturel, chocolade, blauwe bessen of appel

carrot cake
met cashewcream & walnoten

getoast bananenbrood
met banaan, pecan en maple

SUE proeverijtje
combinatie van ons ‘zoet zonder suiker’

dadeltruffel
met kokos, cacao of cacaonibs

3,25

2,5

2,75

4,5

8,5

1

alcohol

daura damm
een fris spaans biertje

hollows ginger beer
een goede ginger beer met pit

jopen
een smaakvolle IPA met een lichte citrus toon

witte wijn
clearly organic airén sauvignon blanc

rode wijn
clearly organic tempranillo

prosecco
la gioiosa

snack

edamame 4,5
gestoomde edamame met himalaya zout

nachos 6,5
huisgemaakte quacamole, cashew & sourcream

chickfingers 6,5
kikkererwtensnack uit de oven met huisgemaakte 
veganaise & chilisaus

broodplank 7,5
met smeersels

3,75

4

4,5

glas 4,5    fles 22,5

glas 4,5    fles 22,5

 fles 25

SUE tea

een combinatie van hartige en  
“zoet zonder suiker” gerechten  
met onbeperkt thee

24,50

sap

verse sinaasappelsap
biologische appelsap
biologische perensap
biologische appel-vlierbessensap
Sajoer slowjuice sappen
slanky janky
ananas, appel, munt, limoen

groen monster
spinazie, kool, appel, citroen, gember, peterselie, 
komkommer

energy
wortel, bleekselderij, appel, citroen, gember

4

3,5

3,5

3,5

4,5

fris

marie stella maris  
bruisend of plat

homemade icetea
rooibos, sinaasappel, kaneel, maple

naturfrisk
gingerale

nix kix
perzik & vanille met een vleugje chili

yuzuka
lemonade gemaakt van de Japanse  
citrusvrucht yuzu

yaya kombucha
original of ginger

homemade lemonade
citroen, gember, bruisend water

2,75

3

3,5

4

3,75

4,5

3

ontbijt lunch 

wentelteefjes 7,75
appel, amandelmelk, kaneel & cashewcream 

wafels 7,75
banaan, maple & walnoten

smoothiebowl 7,5

mango
mango, banaan, sinaasappel, kokosmelk, 
huisgemaakte granola

koffie
koffie, banaan, kokosmelk, amandelpasta, huisgemaakte granola

aardbei
aardbei, banaan, kokosmelk, huisgemaakte granola

scrambled ‘eggs’ & toast 8,5
tofu, kurkuma, champignons, wortel, ui, tomaat & toast 

avocado & toast 6

humus & toast 7
huisgemaakte humus, cherrytomaat, olijven,
kruidenolie & toast

ontbijtplank (tot 12 uur) 12,5
toast met avocado & scrambled ‘eggs’, wafel met 
banaan & maple, chia-kokos yoghurt, jus d’orange, 
koffie of thee

‘tuna’ melt 8,5
kikkererwten, nori, bleekselderij, rode ui, augurk, 
gele paprika, huisgemaakte cocktailsaus, bleekselderij salade

club sandwich 9,5
tempeh, sla, tomaat, avocado, huisgemaakte veganaise
& ‘eier’salade, pickled veggies, chips

falafel & flatbread 9
huisgemaakt flatbread, hummus, falafel, bloemkool, 
cherrytomaat, granaatappel & huisgemaakte knoflooksaus

courgetti (raw) 8
courgette, huisgemaakte walnotenpesto, olijven, 
zongedroogde tomaat & ‘parmezaanse kaas’

pad thai (raw) 8
wortel, courgette, rettich, paprika, pinda, rode peper, 
lente ui, koriander & huisgemaakte pindasaus

saté & toast 8,5
jackfruit saté, huisgemaakte pindasaus, pinda & toast

‘gerookte zalm’ & toast 8,5
‘gerookte zalm’ van wortel, huisgemaakte 
‘creamcheese’, bieslook & toast

soep van de dag 6,5
huisgemaakte soep

SUE uurtje  10
tuna melt, salade, soep

SUE lunchplank 13,5
dagelijks wisselende lunchplank 

vanaf 12:00all day

sides

avocado
toast
chickfingers
tempeh ‘bacon’ 

2

1

6,5

2

Wist je dat wij ook vaak  
specials hebben buiten de kaart?  
Kijk hiervoor op onze krijtmuur!

PIN
ONLY


