
KOFFIE                                                                      klein     middel     groot                                          
Espresso  Wisselende boon uit de beste streken        2,50 3,50
Filter   Milde koffie, vers gezet!          2,50            
Americano  Een lekker bakje koffie voor iedereen         2,60 3,60
Lungo   Extra krachtige koffie           2,60 3,60 
Cappuccino  Espresso met melk en melkschuim         2,75 3,90   5,40
Flat white  Een extra sterke cappuccino          3,50 4,60   6,10
Latte   Espresso met veel melk                       3,10   4,10
C-star   Cappuccino met slagroom, caramel en crunch     3,60 4,75   6,25
Muscat  Cappuccino met vanillesiroop en nootmuskaat    3,25             4,40   5,80 
Monsieur Jacques Cappuccino met pure chocolade erin         3,40 4,50   6,10
Madame Jacques Cappuccino met witte chocolade erin        3,40 4,50   6,10
Caramel Macchiato Double shot latte met vanille en caramel        4,30 5,80 
Gingerbread latte Latte met gingerbreadsiroop en koekkruiden                 3,90    5,40
Masala chai latte Make it dirty met een shot espresso (+1,-)             3,60   4,90
Decafé, havermelk, soyamelk en amandelmelk (+ 0,50) of geef je koffie een extra boost met een siroopje: 
vanille (ook suikervrij), hazelnoot, caramel of chocolade (+0,50). Extra shot espresso? (+1,-) en slagroom (+0,75)

Verse munt     3,10
Heerlijk fris en puur

Verse gember     3,10
Met schijfjes sinaasappel 

English breakfast    2,95 
A great cup of black English tea 

Earl Grey     2,95
Zwarte thee, vol van smaak

Rooibos     2,95
Kruidig met veel vitamines 

Groene Mao Feng    2,95
Zeer aromatisch, vol en fris

Witte Jasmijn     2,95
Stevig, rond en bloemig

Icecream coffee Vanilleijs met melk, crushed ijs en 2 shots espresso             4,40    5,90
Iced americano Zwarte koffie, vanillesiroop en lekker veel ijsblokjes             3,95 
Iced latte  1 shot espresso, ijsblokjes, melk en vanillesiroop               3,50    5,00 
Iced cappuccino 2 shots espresso, ijsblokjes, melk en vanillesiroop               3,95    5,45
Iced crunch  1 shot espresso, crushed ijs, chocolade, slagroom, crunch    5,10    6,60 
Iced c-star  2 shots espresso, crushed ijs, caramel, slagroom, crunch       5,10    6,60
Iced masala chai De kruidige chai latte, maar dan met crushed ijs!                    3,50    5,00
Milkshake  Vanille, chocolade, banaan of aardbei              4,25    5,75

VERSE SAPJES
Verse Jus     4,50
Lekker op ieder moment van de dag

Detox Dolly     4,75
Wortel, appel, gember en citroen

Green Good     4,75 
Spinazie, appel en mango

Skinny Berry     4,75
Aardbei, appel en citroen

IJSKOFFIES & MILKSHAKES                                middel     groot     

We love to Inspire you, 
by making delicious coffees,

tea, homemade cakes & great food, 
while playing the right music for 

the right vibe and make you 
feel at home by just being

ourself. 

So you can be yourself too.

THEE



Bacon-avocado salade   10,50
Een pure salade met gerookte bacon,
avocado, tomaat, afgetopt met 
bolletjes geitenkaas en dressing

Yoghurtbowl (ook vegan te bestellen)   6,75
Griekse- of sojayoghurt (+0,50) met granola,
frambozen, blauwe bessen en cocosrasp
(extra chocolade +0,60)

American pancakes    7,25 
Verwennerijtje met frambozen, blauwe
bessen, maple syrup en limoen-mascarpone

Croissantje     2,95 
Lekker met jam en boter on the side

Kaneelbroodje    2,75
Heerlijk voor bij je koffie of thee!

ALL DAY BREAKFAST

ZOET & LEKKERS  met slagroom + 0,75

Wordt geserveerd met brood en boter :)   

SALADE

Classic tosti  Ham-kaas of dubbel kaas, lekker met currysaus ernaast   5,95
Tunamelt tosti Tonijnsalade en gesmolten kaas, met mayonaise ernaast   6,25
Vegan tosti  Spinazie, avocado en vegan groene pesto     6,95
Club sandwich Kip, bacon, rucola, tomaat, komkommer, ei, avocado, mosterd-mayo 8,95
Bagel zalm  Gerookte zalm, bosui, limoen-mascarpone, bieslook-roomkaas  8,95
Piadina caprese Italiaanse wrap, rijk belegd met mozzarella, tomaat en basilicum  7,95
Vegan toast  Sneetje getoast brood met humus, avocado, rucola en tomaat  6,95
Toast ei avocado Sneetje getoast brood, rijk belegd met ei en avocado   6,25
   (extra gerookte zalm +2,50, extra bacon +1,50) 

Regular  Cola, cola zero, fanta, spa rood en spa blauw  2,90
Italian Soda  Huisgemaakte spa rood limonade met cassis  2,90
Kan citruswater Kannetje water met ijs, citrusvruchten en munt  4,50 
Homemade ijsthee Zelfgemaakt, rood of groen?     2,95
Alcoholvrije Spritz Verrassend fris, nét echt, met een schijfje sinaasappel 4,75   
 

VOOR DE KLEINTJES
SOOF Ranja       1,75
Gezonde limonade, net écht!

Kidssapje appel      2,50
Lekker met een rietje

Kindercappuccino      2,00 
Opgeschuimde melk met cacao

Kindertosti ham-kaas     2,95
Halve tosti met ketchup on the side

Boterham       2,75
Kaas, jam, pindakaas of nutella

KOUDE DRANKEN

BROODJES  keuze uit maisbrood of bruin brood

STICKER TRIAGE VRAGEN

Ambachtelijke appeltaart   3,40
Warm bananenbrood    4,40
Red velvet taart    4,40
Carrotcake     3,95
Cheesecake     4,15
Lariekoek (vegan, suikervrij, glutenarm)  3,45
Brownie     3,10
Vanille muffin     3,10
Chocokoek wit-framboos   3,10
Vegan lemon kokosmakron (vegan)  2,75

GREAT FOOD FOR 
EVERYONE!

PIN ONLY • PIN ONLY • PIN ONLY • PIN ONLY !


