KOFFIE
Koffie - €2.30
Grote koffie - €3.30
Cappuccino - €2.50
Grote cappuccino - €3.50
Latte macchiato - €2.75
Espresso - €2.30
Dubbele espresso - €3.30
Piccolo - €2.40
1/4 espresso en 3/4 melk

Cortado - €3.40

1/2 espresso en 1/2 melk

Flat white - €3.50

Babychino - €1.50

Warme melk met
minimarshmallows

Babychoco - €1.50

Warme chocolademelk
met minimarshmallows

THEE
Thee van Clipper - €2.40

Earl Grey, English Breakfast,
Kamille, Groen, Groen met
framboos & munt, Rooibos,
Lemon & Ginger of Groen met
citroen

SPECIAL DRINKS
Mochaccino - €3.75

Een grote cappuccino met
een shot chocolademelk & cacao

Crazy Caramel - €3.75

Een latte met karamelsaus,
karamelsiroop & slagroom

Speculoos Latte - €3.75
Ook vegan te bestellen!

Een latte met speculoos-siroop,
slagroom, kaneel & speculaas

VERSE THEE
Muntthee - €2.80
Gemberthee - €2.80
Gemberthee met citroen - €2.90
Gember & muntthee - €2.95
Tijgerthee - €3.25

Vegan hot choco - €3.50

Erwten- & havermelk - €0.50
Wĳ hebben ook sojamelk
zonder meerprĳs
Decaf - €0.50
Extra shot espresso - €1.00
Karamelshot - €0.40
Mini-marshmallows - €0.40
Slagroom - €0.60
Ook vegan te bestellen

Warme chocolademelk - €2.95
Warme melk met chocolade - €3.10
Keuze uit; pure, witte en melk
chocolade

Appelcrumble - €2.95
Carrotcake - €3.25
Brownie - €2.75
Blondie - €2.75

Coca Cola, Coca Cola Zero,
Fanta, Chaudfontaine Rood,
Chaudfontaine Blauw, Gingerale,
Rivella, Ice Tea, Ice Tea Green,
Fristi of Chocomel

Lemonaid - €3.20

Limoen, Bloedsinaasappel
of Passievrucht

Charitea - €3.20

Biologische groene ĳsthee, met
een snufje gember & een beetje
honing

Saru Soda Lemonade - €3.20

Met veel ĳs, munt & citroen
Keuze uit de smaken; Vlierbloesem
of Cranberry-Rose

Homemade Lemonade - €3.20
Van aardbeienpuree, limoen,
basilicum & bruiswater

Fritz Bio Rabarber - €3.20
Ranja - €1.00

Van witte chocolade & frambozen

Lemon Cheesecake - €2.95
Scones - €3.75

Met clotted cream & lemoncurd

Pastel de Nata - €1.50

Klein, knapperig custardtaartje
met kaneel

Caramel Flapjack - €2.95
Glutenvrĳ

Sticky Brownie - €2.95

Met chocolade- en karamelsaus
& oreocrumble on top

Speculoos Muffin - €3.10

Met pure chocolade & banaan

Zoetplankje - €8.75

8 mini-taartjes voor 2 personen,
met slagroom

Kindermuffin - €1.00
Slagroom - €0.60

Ook vegan te bestellen

SAPPEN
EXTRA’S

Warme vegan chocolademelk
van Oatly, geserveerd met
vegan slagroom

Frisdrank - €2.50

Kaneel- sinaasappelthee - €2.95

Dirty chai - €3.50

Een chai latte met espressoshot

TAART

Gember, munt & sinaasappel

Chai latte - €2.95

Masala of Vanille

KOUDE DRANKEN

Framboos-peer-munt - €3.10
Aardbei-banaan-appel - €3.10
Ananas-mango-sinaasappel -€3.10
Troebele appel- of perensap - €2.60
Verse jus d’orange - €3.10
Vegan

De meeste drankjes zĳn ook vegan
te verkrĳgen, vraag gerust naar
de mogelĳkheden!

