
Koffie
ESPRESSO ................................... € 2,10
Sterke espresso op basis van Bristot Tiziano 
koffiebonen

ESPRESSO MACCHIATO ........... € 2,20
Sterke espresso op basis van Bristot Tiziano 
koffiebonen in combinatie met melk

CORTADO ................................... € 2,50
Een heerlijke combinatie van espresso en melk

DOPPIO ....................................... € 2,60
Een dubbele shot espresso

AMERICANO ............................... € 2,50
Lekker bakje zwarte koffie

CAPPUCCINO ............................. € 2,50
Een heerlijke shot espresso, vergezeld 
door één deel melk en één deel melkschuim

LATTE MACCHIATO ................... € 3,00
Heerlijke laagjes espresso 
opgebouwd met melk

CAFÈ LATTE ................................ € 2,70
Espresso geserveerd met warme melk

FLAT WHITE ................................ € 3,00
Eén deel koffie met twee delen warme melk en 
een dun laagje schuim

EXTRA ESPRESSO SHOT  .......... € 0,50

Alle koffie’s kunnen worden 
uitgebreid met smaakjes! 

EXTRA SMAAkjE ....................... € 0,50
We gebruiken melk, havermelk of sojamelk

THee
THEEDOOS  ................................ € 2,50
Kies een lekkere smaak uit onze theedoos

CHAI LATTE ................................ € 2,80
Een Indiaas drankje gemaakt van thee en hete 
melk

GROENE THEE ...........................  € 2,50
Melange van Chinese kruiden

DETOX  ........................................ € 2,50
Een samengestelde blend met verschillende 
kruiden 

GEMBER-LEMON  ...................... € 2,80
Heerlijke citroen thee met gember

GEMBER-MUNT  ........................ € 2,80
Een verfrissende muntthee met gember

WARMe DRANKeN
HEAVENLY MILkY CREAMY  .... € 3,00
Opgeschuimd melk met kaneelsmaak, 
slagroom en afgetopt met kruidnotencrumble

VANASTY CHAI  ......................... € 3,00
Spicy chai latte met een espresso shot

HOT CHOCOLATE  ..................... € 2,50
Chocolademelk, op basis van melk chocolade

DIRTY CHOCOLATE .................. € 2,50
Chocolademelk, op basis van pure chocolade

MARSHMALLOW CHOCOLATE  € 2,50
Chocolademelk chai met marshmallows

kURkUMA LATTE  ...................... € 3,00
Warme melk, kurkuma poeder, kaneel 
en honing

SLAGROOM  ............................... € 0,50
kRUIDNOTEN CRUMBLE  ......... € 0,50
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SAPPeN & SHAKeS
jUS D’ORANGE  ......................... € 3,50
DETOX  ........................................ € 5,00
Appel, gember, venkel, wortel, citroen

PULP FICTION  ........................... € 5,00
Wortel, appel, komkommer, sinaasappelen, 
limoen

RED FLAME  ................................ € 5,00
Rode biet, appel, wortel en gember

RAIN FORREST  .......................... € 5,00
Komkommer, gember, appel, limoen

PEPPERNUTS SMOOTHIE  ........ €  4,00
Herfstige milkshake met banaan en kruidnoten

PEPPERNUTS FREAkSHAkE  .... € 7,50
VERS GEPERSTE SAPPEN  ........ € 4,00
Vraag naar de sappen van vandaag!

KoUDe DRANKeN
HOME MADE LEMONADE  ....... € 2,50
Vraag naar de smaken van vandaag!

WATER  ....................................... € 2,00
Bruisend of plat

SOFTDRINkS  ............................. € 2,25
Coca-cola (zero), Fanta (zero), Sprite, 
Cassis, Ginger Ale, Ginger beer 

BOS ICE-TEA  .............................. € 2,25
In de smaken Lime-Ginger, Lemon en Peach

kOkOSWATER  .......................... € 2,60
APPLE jUICE  .............................. € 2,50
BIOLOGISCHE MELk  ................ € 2,30
SOjADRINk  ............................... € 2,30

fooD To SHARe
POPCORN PEPPERNUTS .......... € 4,00
Portie verse popcorn met een 
topping van kruidnoten

DIPPERS ...................................... € 9,00
Drie soorten kruidnoten & 3 soorten dips

PLANkING  .................................. € 15,00
Proeverij van 8 soorten kruidnoten & meer

CHOCO FONDUE  ...................... € 12,00 
Warme chocolade met kruidnoten, 
koekjes & fruit

HIGH TEA  ................................... € 17,50
1,5 uur lang onbeperkt thee, 6 kleine 
baksels, 4 mini sandwiches en kruidnoten
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