
Smashed avocado                      
Roomkaas bieslook, mesclun, bolletjes 
smashed avocado, gekookt eitje, sesamzaad en 
granaatappel.

8,9

Hummus harissa                          
Roomkaas harissa, mesclun, rode kool, bolletjes 
hummus, chiazaad.

8,9

Geitenkaas vijgen                       
Roomkaas naturel, mesclun, geitenkaas, 
gedroogde vijgen, blauwe bessen, walnoten, 
vijgenjam.

8,9

Gerookte zalm                                     
Roomkaas bieslook, mesclun, gerookte zalm,
rode kool, pompoenpitten.

10,5

Grillworst                                        
Harissasaus, plakjes grillworst, gefrituurde uitjes, 
ingemaakte rode ui en komkommer.

9,5

Tuna melt                                         
Huisgemaakte  tonijnsalade met rode ui en 
paprika, cherrytomaten, cheddarkaas.

9,5

Hete kip                                           
Harissasaus, gekruide kipfilet, lente ui, 
ingemaakte rode ui en komkommer.

9,5

Bowls

Salades
Side dishes

Wij maken onze wraps met Tunnbröd: een flatbread volgens 
oud Zweeds traditie, maar met ons eigen recept. Onze wraps 
worden geserveerd met chips en saus. 

Gerookte kip
Roomkaas harissa, sla, rode kool, wortel, 
komkommer, paprika, gerookte kip en harissa 
mayonaise.

8

Hete kip
Harissa mayonaise, sla, kipfilet, kidney bonen, lente-
ui en ingemaakte rode kool, komkommer en ui.

8

Tonijnsalade

en huisgemaakte tonijnsalade.
Roomkaas truffel, sla, komkommer, paprika, wortel

8

Smashed avocado 
Roomkaas bieslook, smashed avocado, stukjes 
avocado, komkommmer, sugarsnap en crème 
fraîche.

8

Lagom ontbijt 
Lekker en uitgebreid ontbijten doe je op zijn 
‘lagom’s! Een vers gebakken croissant, lagom brood, 
hummus, smashed avocado, roomkaas, boter, jam, 
grillworst, kaassoorten, mini yoghurtbowl en een

13

Engels ontbijt 
Ontbijten op zijn Engels is nog nooit zo lekker 
geweest! Een uitgebreid ontbijt met 2 gebakken 
eitjes, witte bonen in tomatensaus, ovengebakken 
tomaten, champignons, kalfsspek, worstjes, boter 
en jam om het helemaal af te maken!

15,5

Basic ontbijt
Voor de snelle en gezonde trek hebben we onze 
basic ontbijt. Mini yoghurt bowl, jus d’orange,
vers gebakken croissant met boter en jam en een
gekookt eitje.

8,5

Tomatensoep
Zaanse mosterdsoep

6,5
6,5

Voor de mini buikjes van onze mini lagom’istas 
hebben we heerlijke gezonde lekkernijen. Ze 
kunnen kiezen tussen een mini kommetje soep 
of yogurt bowl, een croissantje of een broodje 
grillworst en een huisgemaakte limonade.

Inclusief een leuk presentje!

8

Kids plate

Yogurt bowl
Een heerlijke verfrissende yoghurt naar ons eigen 
recept, gecombineerd met 100% puur fruitpuree, 
granola, gezonde zaadjes en vers fruit. 

7

Acai bowl
Acai met banaan, afgemaakt met granola, 
geraspte kokos, zaadjes en vers fruit.

9,5

Blue bowl
Kokos, banaan en blauwe spirulina, afgemaakt 
met granola, geraspte kokos, zaadjes en vers fruit. 

9,5

Geitenkaas vijgen
Geitenkaas, vijgen, blauwe bessen, appel, 
walnoot met vijgenmosterd dressing.

11

Smashed avocado
Stukjes avocado, gekookte ei, granaatappel, 
zwarte sesamzaad, bolletje smashed avocado met 
crème fraîche dressing.

11

Gerookte zalm
Gerookte zalm, ingemaakte rode kool, 
pompoenzaadjes, radijs, avocado met yoghurt-
knoflook dressing.

12

Gerookte kip
Gerookte kip, blauwe bessen, kidneybonen, 
granaatappel, chiazaad met granaatappelzuur 
mosterd dressing.

12

Lagom High Tea
Bij Lagom kan je ook terecht voor een 
uitgebreide high tea. 

Onze high tea serveren we vanaf 2 personen. 
Ook doen wij aan groepsreserveringen en private 
dining. Vraag ons gerust om meer informatie.

vanaf
34,5
p.p.

Wij maken onze belegde broden met Vikingbrood: een 
flatbread volgens oud Zweeds traditie, maar met ons eigen 
recept! Zowel in wit als in volkoren verkrijgbaar.

Omelet naturel                             
Mayonaise, omelet, mesclun, cherrytomaten en 
komkommer.

8

Boerenomelet               
Mayonaise, boerenomelet, mesclun, 
cherrytomaten en komkommer. 

8,5

Wij serveren onze huisgemaakte soepen met stukjes 
Lagom brood

Lagom brood

TIP: Combineer je Lagom brood, Lagom wrap of panini 
met een heerlijke huisgemaakte Lagom drankje.

Ook als vegan verkrijgbaar

Extra bij uw omelet
Kaas
Kalfsspek
Worstjes (2 stuks)

+

2,5
1

3

Nachos Lagom 
Met een bolletje roomkaas, bolletje smashed avocado, 
ingemaakte zuurtjes, granaatappel, lente-ui en 
cheddar mozzarella mix.

6

Friet 4

Samosa (vega) 8 stuks 5

Loempia (vega) 8 stuks 5

Panini’s
Grillworst 
Hete kip
Tuna melt

5
5
5

Wij serveren onze salades met dressing en Lagom brood.

Soepen

Ontbijt

Lagom wrap

gekookt eitje!

Wij bereiden alles vers en met veel liefde voor u en vragen hier 
een beetje geduld voor terug. Bedankt voor uw begrip!
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Lagom  /`la: gom /
Not too little, not too much:
just right!    

Een Zweeds geïnspireerd café concept in het stadshart van Zaandam.Een Zweeds geïnspireerd café concept in het stadshart van Zaandam.

Lagom Cafe
A Swedish concept.

Lagom is de plek waar je tussen alle hectiek van de dag even een
moment kan nemen: een Zweedse koffiepauze met iets lekkers erbij

fika [fi:ka] 

Een Fika bij Lagom betekent genieten van ambachtelijke Lagom broden, 
van vers gemalen Lagom koffiebonen, de lekkerste theemelanges en verse
gebakjes.

 
Wifi:
Lagom_guest
  
Password: 
welcomelagom

 
 
 
 
 
 

  075 – 207 12 77

  lagom.cafe
  lagom.cafe

  info@lagom.cafe
   www.lagom.cafe

Stadhuisplein 92
1506MZ Zaandam
In het stadshart van 
Zaandam, tussen 
Primark en het station.

Appeltaart
Specialty Koekjes

3,5
3

7
Cheesecakes 4,8
Sugarcup taarten

Kies je gebak uit onze gebaksvitrine.

Espresso / ristretto
Doppio
Espresso macchiato
Cortado
Koffie / Lungo
Americano
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Flat white (dubbel shot)
Moccachino (callebaut)
Bambino

Lavendel
Gember munt
Passievrucht
Rood fruit
Ice tea citroen
Ice tea perzik
Ice tea mango

Wilde pistache
Turkse koffie
Dibek koffie
Qahwa (Arabische koffie)

Chocolademelk wit / puur
Spiced Chai Latte
Pumpkin Spice Latte
Speculoos Latte
Marshmallow Latte
Matcha Latte

KoffieLagom drankjes

Smoothies

Koude drankjes

2,5

2,8
2,8

3
3

3,8
3,8
2,5
2,5
3,3

3,3

2,5

3,5
3,5
4,3
4,5
4,3
4,5
4,5
3

4,5
4,5
5,3
4

5,3
5,5
5,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

4,5

4,5

4,5

4,5 3
3
3
3

4
4
4
4

3,9
3,9

4,9
4,9

3,9 4,9
3,9 4,9
3,9 4,9
3,9 4,9

Muntthee
Gemberthee (Gembershot + €1)

Zwarte Thee                      
Herfst thee bio
Ra ra rasputin   

Groene Thee
Zoete amandel                                         
Yoga spirit           

Kruiden Thee
Spring Sensation Bio
Notendroom
Old Dutch Apple Pie
Rooibos met Manukahoning

Specialiteiten

Thee

Mad berries 
(aardbei, framboos & braam)
Tropical twist
(ananas, mango & papaya)
Jungle juice 
(aardbei, blauwe bes, mango & acai)
Green machine 
(broccoli, selderij, spinazie, banaan & ananas)

3,5
3,5

Gembershot 1

3,6
3,6

3,6
3,6

3,6
3,6
3,6
3,6

Frappé 

Freddo (keuze uit 8 smaken)
Dubbele espresso in water of 

Koffie, karamel, oreo of kokos

melk met ijsblokjes. 

Ÿskoffie
3,9

3,5

4,9

4,5

Extra bij uw warme of koude drank
Extra shot espresso

Havermelk
Slagroom
Siroop keuze uit: 
popcorn, vanille, karamel, hazelnoot, kokos, 
marshmallow, amandel en chocolade 

Extra bij uw taart: slagroom +0,5

+
0,9

0,5
0,5
0,5

2,8
2,8
2,8
2,8

3

Appelsap (bio)
Jus d’orange (bio)
Cola, Cola-Zero 
Bitter lemon
Bronwater met of zonder koolzuur (700 ml)

Taart en huisgemaakte specialiteiten

2021 2022

2021 2022


