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AMERIKAANS

genieten!

Wat leuk dat je er bent! Voel je welkom in mijn
gezellige ontbijt- en lunchrestaurants en geniet van
de gezellige sfeer en de lieve bediening.
Tijdens mijn reizen raakte ik geïnspireerd om
een nieuw concept neer te zetten in Nederland
met New York als grootste inspiratiebron. Het
zwart/geel van de New Yorkse taxi’s herken je
overal terug en daarnaast hebben we gezocht
naar een uitstraling die je ook zo maar tegen zou
kunnen komen in een hippe zaak in Amerika.
Met een menukaart geïnspireerd op Amerika en
Canada en met onze eigen vrolijke draai eraan,
hopen we dat jij geniet van al het lekkers.
Die eigen draai laat zich ook zien in bijvoorbeeld de vertaling naar een bestendig horecabedrijf, gericht op de toekomst. Een fijne werkplek voor ons personeel, het gebruik van groene
energie, nagenoeg gasvrij en het gebruik maken
van lokale leveranciers om onze lokale economie
te verstevigen. En dat allemaal om voor jou een
klein geluksmomentje op jouw dag te creëren.
Eet smakelijk, geniet ervan!

Lisette

NETWORK The Blueberry
PASSWORD blueberrycupcake
De keuken is open tot 16:00

Lisette de Jong-Hellemons is eigenaresse
van The Blueberry en The Blueberry Kitchen.
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COFFEE, COCOA & TEA

MOYEE COFFEE

GELIJKHEID IN KOFFIE

Always a good idea!

Moyee gaat nog een stapje verder dan
Fairtrade. Zo krijgen de boeren niet
alleen een betere prijs, ook zorgen
ze ervoor dat er zoveel mogelijk van
de waarde van de koffiebonen ook
daadwerkelijk in het land van herkomst
blijft.
Zo wordt de koffie bijvoorbeeld niet alleen daar geteeld, maar ook gebrand en verpakt, wat zorgt voor
meer lokale omzet en werkgelegenheid. Dit verhaal in
combinatie met de hoogste kwaliteit arabicabonen en
een heerlijke, toegankelijke smaak maakte voor ons de
keuze makkelijk!

BIJZONDERE THEE
Happiness in a cup
‘Or Tea?’ verzamelde de beste theesoorten en natuurlijke ingrediënten uit
China en bracht deze samen in bijzondere melanges. Wat kies jij?

DRAGON JASMINE GREEN
biologische groene thee met
jasmijn
rooibos thee met rozijntjes en
cacao schelpen

ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
CORTADO

2 60
2 80
2 90

3 90
4
4 10

AMERICANO
REGULAR COFFEE
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
FLAT WHITE
KOFFIE VERKEERD
MOCHA

2 80
2 80
3 10

4 20
4 20
4 70
4 10
4 50
4 10
4 50

Espresso, pure chocolade en melk

CARAMEL LATTE

5 20

WARME CHOCO

3 20

biologische kamille thee met
een snufje vanille

THEE van Or Tea? Wat kies jij?

3 10

DUKE’S BLUES

VERSE MUNT
VERSE GEMBER MET CITROEN
CHAI LATTE
DIRTY CHAI LATTE

3 50
3 50
3 50
4 30

MATCHA LATTE

4 50

QUEEN BERRY
biologische rode vruchten thee

TIFFANY’S BREAKFAST
bio english breakfast tea

Espresso, karamelsiroop, melk
en slagroom
Van echte Belgische chocolade!
Keuze uit wit, melk of puur

BEEEEE CALM

biologische earl grey thee met
bergamot en korenbloem

DETOXANIA
biologische detox groene thee
met o.a. kurkuma, appel,
venkel en rozenbottel

LA VIE EN ROSE
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LARGE

Espresso, warme melk en schuim

AFRICAN AFFAIRS

OR TEA?

SMALL

zwarte thee met rozenblaadjes

Met espresso shot

Onze koffie, chai latte, choco
of matcha met sojamelk,
amandelmelk of havermelk?

+ 0 45
Liever decaf? + 0 50

UPGRADE YOUR
COFFEE/CHOCO!
voeg toe:

+ SLAGROOM
+ MARSHMALLOWS
+ ESPRESSO SHOT
+ SIROOP

0 90
0 70
1 30
0 80

Karamel
Vanille
Hazelnoot
Chocolade
Chocolate chip cookie
Munt (Tip: Choco+Munt)

IETS
LEKKERS
ERBIJ?

We hebben een dagelijks wisselend
assortiment huisgemaakte taarten, bars,
cookies en cupcakes. Vraag ernaar of
neem gerust een kijkje in onze vitrine!
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IJSHOEVE RUITENBEEK

ECHTE BLUEBERRY SMAKEN

Maar dan als ijsje!

Tijdens de lockdown in 2020
zochten we een leuke manier
van extra verkoop, waarbij
de gasten niet bij ons naar
binnen hoefden. We kochten
een klein ijsstalletje voor onze
locatie in Emiclaer en gingen
in gesprek met Annette van
IJshoeve Ruitenbeek uit Leusden. Zij maken van de melk van
hun eigen koeien, heerlijk ijs!

Keep your cool

BANANA SALTED CARAMEL
MILKSHAKE

6 50

Milkshake met banaan, vanille ijs,
melk, salted caramel siroop, slagroom

STRAWBERRY UNICORN
MILKSHAKE

6 50

Milkshake met aardbei, vanille ijs,
slagroom, sprinkles en marshmallows

Maar hoe maak je lekker ijs nog lekkerder dachten wij? Wat nou als we er
onze eigen baksels aan toevoegen? Zou
dat kunnen? Jawel hoor, voor Gert en
Annette was niks te gek, ze dachten
fantastisch met ons mee om heerlijke smaken samen te stellen. We
geven elke keer onze baksels mee,
zoals bijvoorbeeld stukjes Rocky Road,
Oatmeal Cookie kruimels en stukjes
blondie of cheesecake. Het wordt allemaal verwerkt tot de heerlijkste ijsjes!
Neem lekker een ijsje mee als je gaat
wandelen of geniet ervan op ons terras.
En ga vooral eens kijken bij de koeien van
Annette en Gert, een leuk uitje op de
fiets met de kids. En als beloning haal
je ook daar een heerlijk ijsje! Onze ijskar
staat alleen op onze vestiging in Amersfoort-Noord in Winkelcentrum Emiclaer.
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SHAKES & SMOOTHIES
SUNSET BOULEVARD

5 75

MANGO MELODY

5 75

GREEN DREAM

5 75

Smoothie met sinaasappel,
banaan en aardbei

Smoothie met sinaasappel,
mango en ananas

Smoothie met yoghurt, spinazie,
banaan en appelsap

SODAS & JUICES

Refreshing!

FRESH ORANGE JUICE
APPELSAP Schulp
APPEL-PEREN SAP Schulp
CANADA DRY GINGER ALE
BARR CREAM SODA

4 80
3 50
3 50
3 50
3 50

FANTA BLUEBERRY
7UP FREE
COCA COLA of ZERO
CHAUDFONTAINE
BLAUW of ROOD

3 50
3 20
3 20
3

WITH/WITHOUT BUBBLES?
Onderstaande drankjes kun je kiezen met of zonder bubbels.

FRESHMADE ICED TEA
3 75
FRESHMADE ICED TEA GREEN 3 75

KEIFRIS KRAANWATER
PINK STRAWBERRY
LEMONADE

= vegetarisch
= vegan
= lactosevrij Allergieën? Vertel het ons.
Gluten, noten, lactose en soja kunnen we helaas niet 100% uitsluiten. Ons bruine brood is lactosevrij.

1
3 75
7

ALL DAY BREAKFAST

WIST JE DAT...

Always a good moment

Alle Smoothies, Lemonades
en Shakes vers voor je
gemaakt worden? Alles
met echte ingrediënten en
een snufje liefde! Dat duurt
soms misschien iets langer,
maar dat vinden wij het wel
waard! En we hopen jij ook!

AMERICAN PANCAKES

Vier kleine, dikke pannenkoekjes met
vers fruit, blueberry boter en maple
syrup

200.000
PANCAKES
Wist jij dat American Pancakes
vanaf dag 1 ons best verkopende
gerecht op onze menukaart is? En
dat we inmiddels al meer dan
200.000 American Pancakes
hebben gebakken? We serveren ze
altijd met de lekkerste Canadese
Maple Syrup. Dat proef je!

WIST JE DAT...

Lisette in het eerste jaar het
recept bedacht voor onze Banana
Pancakes, die inmiddels niet meer
weg te denken zijn van onze kaart?
Deze gezonde pancakes zijn
ook nog eens glutenvrij, vrij van
geraffineerde suiker en vegan! Wat
ze tot een mooi alternatief maken
voor onze American Pancakes.
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BANANA PANCAKES

11

BREAKFAST COMBO DEAL

16

Drie glutenvrije, vegan banana
pancakes met boekweit en kokos,
nootjes, maple syrup en vers fruit

AL MEER DAN

Kies uit Pancakes of French Toast
of Scrambled No-Eggs of Scrambled
Eggs met een klein glaasje jus én een
kopje koffie, thee of cappuccino

FRENCH TOAST

Vegan mogelijk
Wentelteefjes op z’n Amerikaans!
Geserveerd met vers fruit, honing,
boter en kaneel

HOLLYWOOD

WALK OF FAME
Wist je dat de naam Walk of Fame
komt van de Hollywood Walk of
Fame met alle grote filmsterren? Op
onze versie vind je namelijk al onze
“zoete sterren” om heerlijk samen
te delen! Ook vind je wel vaker Hollywood verwijzingen in onze menukaart, zoals de Sunset Boulevard
en onze Summer Vibe special - de
Shirley Temple mocktail.

11

11

}

SCRAMBLED EGGS

Scrambled Eggs gemaakt van 3 eieren
met oregano, cheddar en tomaat en
een boterham met boter

SCRAMBLED NO-EGGS

Scrambled tofu met oregano,
spinazie, champignons, ui en tomaat
met getoast brood

11

11

voeg toe:

+ NUTELLA
+ BLUEBERRIES
IN THE MIX
+ BACON ON THE SIDE

2
2
2

BREAKFAST FOR TWO
Something
to share
AMERICAN
BREAKFAST

BREAKFAST GRANOLA BOWL 9 25
Griekse yoghurt met vers fruit,
homemade granola, een beetje
sinaasappelsap en pure chocolade
stukjes. (Ook mogelijk met sojayoghurt en nootjes i.p.v. granola)

PIMP YOUR PANCAKES

}

Voor twee personen
Schaal voor twee personen
om te delen met fruitsalade,
American Pancakes, French
Toast, Scrambled Eggs, toast en
een zoete verrassing. Ook uit te
breiden naar meer personen!

28

voeg toe:

+ AVOCADO
+ BACON
+ VEGAN FETA

= vegetarisch
= vegan
= lactosevrij Allergieën? Vertel het ons.
Gluten, noten, lactose en soja kunnen we helaas niet 100% uitsluiten. Ons bruine brood is lactosevrij.

2
2
2
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INSPIRATIEREIS NAAR AMERIKA

DE OORSPRONG VAN
DE SLOPPY JOE

SANDWICHES

New York inpired
SANDWICH & SMOOTHIE
COMBO DEAL

16 50

Het zoet pittige gehaktmengsel
wat als basis dient voor de
Sloppy Joe, vindt zijn oorsprong in The Keys, het zuidelijkste puntje van Amerika.
Hier is een “Sloppy Joe’s Bar”
waar dit het kenmerkende
gerecht is. Lisette bezocht in
2019 deze zaak, nadat zij al
enige jaren zelf dit broodje
serveerde in The Blueberry.

12

CLASSIC BLT SANDWICH

11

SMOKED SALMON
SANDWICH

13 50

Heerlijke sandwich met bacon, sla,
tomaat, mosterdmayo en augurk

“Het recept waar wij ooit mee begonnen
zijn, zo’n 4,5 jaar geleden, kregen wij van
Ed McGhee, de vader van een van onze
crewleden destijds. In de loop van de
tijd is er wel wat in veranderd, maar de
kenmerkende smaak vindt daar wel zijn
oorsprong!” vertelt Lisette.

Een award winning lunchgerecht!

10

Try it
yourself!

In 2020 won Lisette met haar versie van de Sloppy Joe,
geserveerd op een zelfgebakken broodje met daarin diverse
ingrediënten verwerkt die ook weer op het broodje te vinden
zijn, zoals cheddar en tijm, de 2e plaats in de wedstrijd
“Lekkerste Lunchgerecht van Nederland”. Deelname was
ontzettend spannend, je staat immers toch voor een vakjury. Des te trotser was ze toen ze de prijs in ontvangst
mocht nemen!

voeg toe:

AVOCADO SMASH

Getoast brood met avocado, vegan
feta, radijsscheuten, granaatappelpitjes, chilipeper, tomaat en limoen
(tip: voeg een gekookt eitje toe)

Met gerookte zalm, roomkaas met
verse bieslook, kappertjes, rode ui en
sla

ADD SOME MAGIC

TO ANYTHING ON THE MENU

Kies een heerlijke sandwich én
smoothie of milkshake
Keuze voor Smoked Salmon +1.50

+ BACON
+ AVOCADO
+ CHEDDAR
+ KLEINE FRUITSALADE
+ GLUTENVRIJ BROOD
+ GEKOOKT EITJE

GENIETEN VOOR TWEE

Sharing is caring

SPICY TUNA MELT

12

AMERICAN
SLIDERS PLATE

EGG SALAD
BY LISA GOES VEGAN

11

WALK OF FAME

SLOPPY JOE

12

Sandwich met huisgemaakte tonijnsalade (met augurk en ui), wasabimayo,
cheddar, tomaat en jalapeñopepers

Vegan eiersalade gemaakt van tofu,
vegan mayo en diverse kruiden. Met
spinazie op desembrood

Vega/vegan mogelijk
Onze prijswinnende sandwich met
een zoetpittig rundergehaktmengsel.
Warm geserveerd met cheddar, augurk,
mosterdmayo, jalapeñopepers en sla

2
2
1 75
4
1
1 50

22

16

Voor twee personen
Vega/vegan/lactosevrij mogelijk
Schaal met drie soorten
belegde mini sandwiches.

Voor twee personen
Schaal met een selectie van onze
zoete baksels, gegarneerd met
vers fruit. Ook uit te breiden voor
meer personen.

= vegetarisch
= vegan
= lactosevrij
Allergieën? Vertel het ons. Gluten, noten, lactose
en soja kunnen we helaas niet 100% uitsluiten.
Ons bruine brood is lactosevrij.
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VAN AMERSFOORT TOT NEW YORK

150 JAAR MONDRIAAN

Van kunst tot cupcake!

In 1872 werd Piet Mondriaan
geboren in Amersfoort waar
hij ook woonde en naar school
ging. ‘Victory Boogie Woogie’
(onder) was het laatste schilderij waar hij in 1944 aan
werkte in New York. Velen zien
in de vele gele vlakjes de taxi’s
door de straten van New York.

150 JAAR
MONDRIAAN

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Mondriaan in Amersfoort geboren werd. In
zijn geboortehuis in de binnenstad van
Amersfoort is een prachtig museum
gevestigd, Het Mondriaanhuis. Zeker
gezien dit feestelijke jaar, absoluut de
moeite waard om een bezoekje te brengen.
Zelf eren we Mondriaan dit jaar extra
door een leuk aanbod van lekkernijen in
onze webshop in Mondriaan stijl. Kies
bijv. de Boogie Woogie Brownies, de
Mondriaan Red Velvet Cupcakes of Mondriaan chocoladetaart om jouw feestje compleet te maken. Ook kan je de
brownies per post door ons door heel
Nederland laten verzenden in een leuk
pakketje.

DOOR HEEL
NEDERLAND BEZORGD

ZOETE POST

Enjoy!

De lekkerste zoete lekkernijen, huisgemaakt door The Blueberry, door
heel Nederland bezorgd per post! Als
leuke verrassing voor een verjaardag,
geboorte, om iemand te troosten of zomaar. Of natuurlijk gewoon voor jezelf.
Wil je je medewerkers of
zakenrelaties verrassen?
Ook daar hebben we speciale mogelijkheden voor!
ZOETE POST

1

Rainbow Cake

2

Red Velvet
Oreo Cake

3

Ultimate
Brownies

4

Unicorn
Cupcakes

5

Raspberry
Pistachio
Macarons

ook vegan en lactosevrij
mogelijk

SUMMER SPECIAL
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Key Lime Fudge

BESTEL ONLINE

BESTEL ONLINE EN HAAL AF

WEBSHOP TOP 5

Yummy!

In onze webshop vind je al het
lekkers van onze locaties, maar
ook nog veel meer! Je bestelt het
gemakkelijk online en twee werkdagen later staat je bestelling
klaar op The Blueberry locatie
van jouw keuze. Voor grotere
bestellingen ontvangen we graag
eerder je wensenlijst.

WEBSHOP
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ZAKELIJK EN PARTICULIER

CATERING VOOR GROEPEN

Geniet samen!

American Style ontbijt, lunch,
high tea of borrel ook bij jou
thuis of op kantoor? Dat kan!
Verwen vrienden, familie of
collega’s met al het lekkers van
The Blueberry.
Vanuit The Blueberry Kitchen
bezorgen we het graag!
14

We bezorgen in Amersfoort, Nijkerk,
Hoevelaken, Leusden, Hoogland,
Achterveld en Hooglanderveen. Bestel
je wel enkele dagen vooraf online?

Bekijk alle
n!
arrangemente
BESTEL ONLINE

SPECIAAL VOOR JOU GEBAKKEN EN GEDECOREERD

DESIGN YOUR OWN CAKE

Wat kies jij?

In onze eigen Kitchen in Amersfoort
gaan we aan de slag om jouw ultieme
taart te maken!
De soort cake, het aantal lagen, de
kleuren, vulling, toefjes, sprinkels,
wel of geen afbeelding, je stelt hem
helemaal naar jouw wens samen. De
perfecte taart voor elke verjaardag
en gelegenheid als je het ons vraagt!

Je kunt voor de basis kiezen uit
Carrot Cake, Red Velvet Cake,
Chocolate Cake, Confetti Cake
en Rainbowcake.

Bekijk alle
opties!
BESTEL ONLINE
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KidsSPECIALS
KIDS AMERICAN PANCAKES

6 50

KIDS BANANA PANCAKES

6 50

Drie kleine American Pancakes met
fruit, maple syrup en boter

Twee kleine glutenvrije Pancakes
gemaakt van banaan, boekweit en
kokos - met fruit en maple syrup

KIDS CHOCOLATE CHIP
PANCAKES

7

4 25

KIDS HOMEMADE LEMONADE

1

ORANGE JUICE

3 75

Klein

6 50

MINI KIDS YOGHURT BOWL

5

BOTERHAMMETJE MET
APPELSTROOP OF NUTELLA

2 50

KLEINE FRUITSALADE

4

APPELSAP

3 50

APPEL-PEREN SAP

3 50

(Kan ook vegan) Kleine portie Amerikaanse wentelteefjes met fruit, honing
en kaneel

Met yoghurt, vers fruit, scheutje
limonadesiroop, chocolade en granola
(ook mogelijk met sojayoghurt)

MILKSHAKE OF SMOOTHIE

Kleine versie, zie smaken bij de
reguliere milkshakes en smoothies

KIDS FRENCH TOAST

75

Schulp

Schulp

HEB JE GENOTEN?

Tell the world!

We hopen natuurlijk dat alles naar wens was en als je hebt
genoten horen we het graag. Deel je een review online?
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REVIEW LOCATIE
A’FOORT CENTRUM

REVIEW LOCATIE
A’FOORT NOORD

REVIEW LOCATIE
NIJKERK

= vegetarisch
= vegan
= lactosevrij
Allergieën? Vertel het ons. Gluten, noten, lactose
en soja kunnen we helaas niet 100% uitsluiten.
Ons bruine brood is lactosevrij.

KAN ER IETS BETER?

We horen het ook graag als er iets
beter kan. Vertel je het dan aan onze
medewerkers? Of vul onderstaand
feedbackformulier in om je tips aan
ons door te geven.

FEEDBACK
FORMULIER

