
eten//       ontbijt of kleine lunch klein
Bananenbrood 
Met amandelpasta, banaan en walnootjes        4,95

Kokosyoghurt 
Pure kokosyoghurt met fruit en huisgemaakte granola       7,25

Carrot cake bowl 
Heerlijke mix van wortel, noten, rozijnen, 
warme kruiden en vanille/kokosyoghurt          7,25

Quiche
Een heerlijk puntje met pompoen, paddenstoelen en ‘kaas’             4,45
Grotere portie met 2 puntjes en een salade        8,95

Toast
Met romige hummus of heerlijke jam   5,90
Of voor de kindjes met chocopasta of pindakaas

Tosti
Knapperige dubbeldikke tosti met huisgemaakte rode pesto, 
‘kaas’ en mayonaise (met kimchi +1,50)             8,45

lunch of groot ontbijt groot
Broodje bal
Kleine Indische balletjes met ketjapsaus en atjar       10,95

Broodje geroosterde pompoen 
Met huisgemaakte rode pesto en kruidige dukkah               8,95

Bietensalade 
Verse salade met geroosterde biet, pompoen, linzen, 
paddenstoelen, ‘feta’ en een sinaasappel/tahin dressing      10,50
(met sticky tempeh +2,50)

Sticky Tempeh sandwich 
Open sandwich met sticky gemarineerde tempeh, 
hummus en kimchi                 8,95

Soep 
Vraag naar de soep van het moment. 
Geserveerd met toast en hummus               7,50

Broodje Biet 
Met tijm geroosterde biet op romige hummus getopt 
met knapperige appel en mosterd kaviaar         9,95

verwennerij
Gebak
We hebben een wisselend aanbod van huisgemaakt gebak. 
Kijk in onze vitrine en laat je verleiden.

Proeverij
Kan je niet kiezen?! Dat snappen we. Daarom bieden we ook 
proeverijen van onze kaart. 

Hartig: proef 3 kleine varianten van onze grote kaart          14,25 p.p.
High tea: (op reservering) thee, 4 hartige en 4 zoete hapjes 24,95 p.p.

//Alle gerechten zijn de hele dag te bestellen tot 1 uur voor sluitingstijd
/// Alle gerechten zijn glutenvrij en veganistisch dus o.m. ook eivrij en 
lactosevrij

Super tof dat je hier zit. 

Kies het plekje uit die je het meest aanspreekt 

en laat je door ons verwennen. 

We zijn een zone die vrij is van wifi, telefoons en laptops. 

Die mag je in je tas laten of in de black box stoppen.

Bij Sync Ok draait het om contact. 

Met jezelf of met elkaar.

In ieder geval een kwaliteitsmoment in een 

relaxte groene omgeving.

sync ok
c o n n e c t  o v e r  a  c u p

Nog meer genieten? We bieden ook:
! Catering op maat

! Private dining voor groepen vanaf 10 personen

‘No Waste’ 
Dit is voor ons heel belangrijk. 

Daarom zijn onze dagverse voorraden niet onbeperkt. 
We kiezen hier bewust voor, maar daardoor kan het 
voorkomen dat het gerecht van jouw keuze al ‘op’ is. 

Wees gerust… de rest is net zo lekker. 

Happy? 
Deel het op social media:

IG: @sync_ok 
FB: @SyncOkDeventer

Vanwege de snel stijgende inkoopprijzen, 
kunnen de verkoopprijzen in de loop van de kaart 

afwijken van de getoonde prijzen.
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Vast aanbod

Lieke Landré

met amandelpasta, banaan en walnootjes



heerlijke mix van wortel, noten, rozijnen,
warme kruiden en vanille/kokosyoghurt



met romige hummus of heerlijke jam
of voor de kindjes met chocopasta of pindakaas

Lieke Landré
Bananenbrood

Lieke Landré
Carrot cake bowl

Lieke Landré
Toast
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Maandelijks wisselend aanbod

Lieke Landré

Met huisgemaakte rode pesto en kruidige dukkah



Open sandwich met sticky gemarineerde tempeh, hummus en kimchi



Vraag naar de soep van het moment. 
Geserveerd met toast en hummus

Lieke Landré
Broodje geroosterde pompoen

Lieke Landré
Sticky Tempeh Sandwich

Lieke Landré
Soep

Lieke Landré
Niet kiezen?! Dan hebben we een proeverijtje van deze gerechten


