
koffie
Koffie        2,75
De bonen uit Colombia en Ethiopië geven de koffie een  
volle smaak met fijne nuances van cacao en een notige 
afdronk. 100% Arabica bonen, biologisch 

Espresso        2,75
Een blend uit Peru, Mexico en Guatamala. De smaak is 
vol en zacht, met een intens aroma. 100% Arabica bonen,

biologisch

 
Cappuccino        3,10
Shot espresso, gestoomde melk en romig melkschuim

Dubbele Espresso      4,00
Twee shots espresso 

Koffie Verkeerd       3,15
Koffie, gestoomde melk en romig melkschuim 

Latte Macchiato      3,40
In laagjes opgebouwd. Van onder naar boven: warme melk, 
espresso en stevig melkschuim 

Chai Spiced Latte       3,85
Een zachtzoete combinatie van kaneel, kruidnagel, kardemom, 
gember en zwarte thee, luchtig opgeschuimd met melk

 

Dirty Chai Spiced Latte     5,10
Chai spiced latte met een shot espresso

Matcha Latte       5,10
De groene matcha smaakt zoet en hartig (umami) tegelijk en 
is fluweelzacht door de bereiding met gestoomde melk

Flat White        4,25
Dubbele ristretto, gestoomde melk en microschuim

Espresso Macchiato      2,90
Espresso met een beetje melkschuim

Cortado        3,05
Espresso met een scheutje gestoomde melk en melkschuim

 

Café choco        3,85
Shot espresso met gestoomde chocolademelk 

IJskoffie        4,60
Shot espresso, bolletje vanille roomijs, 
melk, ijsblokjes 

Amerikaanse IJskoffie     4,60
Dubbele espresso, melk en ijsblokjes

alle 
koffie’s

zijn decaf 
te maken!



melk        2,75
warme chocolademelk     3,65
warme haver chocolademelk    3,75
Kinderchocolademelk      2,65
Kindercappuccino Gestoomde melk en melkschuim  2,10

Extra keuzes
Extra shot espresso        1,25 
Siroop in diverse smaken     0,85
Slagroom       0,60
Haver-, amandel-, en kokosmelk     0,65 

Thee
Groene thee        3,00
Fairtrade thee uit Malawi met nectarine en andere steenvruchten 

Earl Grey        3,00
Bloemig en kruidig aroma met limoen, sinaasappel en Bergamotolie

Rooibos        3,00
Ontspannende thee, behoort tot de vlinderbloemenfamilie. 
Met volop antioxidanten zoals vitamine C, calcium en ijzer

Kruidje roer me niet      3,00
Deze infusie van kruiden, bloemetjes en blad verfrist en 
kalmeert de geest en brengt je terug in balans 

Verse Muntthee met honing    3,50
Verse Gemberthee met citroen     3,50
verse kurkuma thee met sinaasappel en kaneel  3,75
verse gemberthee met kurkuma en citroen  3,75

Verfrissend
Marie Stella       2,80
bruisend of plat

 
Schulp sapjes           3.10
Appelsap, vlierbessensap of Hollandse perensap 

gembershot met citroen     2,75
Sinaasappelsap vers geperst    4,50
Huisgemaakte ijsthee     3,75 
kombucha original      4,75
Ginger ale       2,95
tonic        2,95
Smoothie        4,75
Bosvruchten
ananas
mango
combi mango en ananas


