
TAKE AWAY
woensdag t/m ZATERDAG 

ESPRESSO

ESPRESSO MACCHIATO

CORTADO

KOFFIE / americano

CAPPUCCINO

CHOCOCCINO / HONEYCCINO

FLAT WHITE

CAFÉ LATTE

LATTE MACCHIATO

Koffie specials

2,50

2,75

2,75

2,50

3,00

3.35

4.00

3,35

3.35

4.95

thee

verse muntthee

Verse gemberthee

matcha thee

2,50

3.25

3.25

3.50

iced coffee

div. smoothies

div. sapjes

Fresh limo

div. fris

huisgemaakte ijsthee

4.75

4.75

2.85v.a.

3.25

2.60

3.95

CHAi latte

Green matcha latte

golden latte

beetroot latte

blue butterfly latte

pink chai latte

warme chocolademelk

3.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

3.75

extra shot 

siroop

decafé

honing

sojamelk

amadel-,/havermelk

1.25

0.50

1.50

0.50

0.40

0.50

check ons menu voor een uitgebreide

uitleg van onze producten:



BLT

MELT

BRIE

geitenkaas

creamcheese 

vegan hummus

gezond

gerookte zalm

gerookte kip

prosciutto

TAKE AWAY
woensdag t/m ZATERDAG 

evt. lunch van te voren bestellen | ophalen  gewenst tijdstip 

 

yoghurt

yoghurt met vers fruit

4.50

6.50

smoothie yoghurtbowl

superfood smoothiebowl

8.95

9.95

5.50

5.75

6.75

6.95

4.25

6.95

6.95

7.25

7.25

7.25

club sandwich

tosti klassieker

tosti caprese

tosti mediterraan 

standaard op een bagel (wit/volkoren).

tegen meerprijs 0.75 rustiek broodje

bruin) of 1,- glutenvrije witte bol 

9.95

6.95

6.95

6.95

grove sneden witte sneden desembrood

zoete lekkernij

div. taartjes 

sue mini taartje

croissant

2.75

3.95

3.95

2.95

v.a.

v.a.

check ons menu voor een uitgebreide

uitleg van onze producten:

ontbijt bananensplit 

pancakes

4.95

6.25

v.a.



TAKE AWAY BOX
woensdag t/m ZATERDAG

van te voren bestellen | ophalen gewenst tijdstip 

HIGH TEA box

Chocolade

Mini taartje

Cake

Cookie

Scones met jam en clotted cream

Quiche

Bladerdeeghapje

Sandwiches Met verschillende soorten beleg

mini high tea 14,50 p.p.

alleen de zoete lekkernijen

een perfecte Combinatie van zoete en hartige 

lekkernijen, inclusief 2 smaakjes verse thee per persoon

 high tea 21,50 p.p.



TAKE AWAY BOX
woensdag t/m ZATERDAG 

van te voren bestellen | ophalen gewenst tijdstip 

 ontbijt/brunch  box
ontbijt/brunch  17,50 p.p.
een lekkere mix van verschillende  hapjes

 Sapje

Croissant

Scone met jam en clotted cream

Mini yoghurt met granola en

vers fruit

zoete lekkernij 

Mini broodje, belegd naar keuze 

Chocolade 



TAKE AWAY BOX
woensdag t/m ZATERDAG 

van te voren bestellen | ophalen gewenst tijdstip 

chocolade fondue box
chocofondue 12,50 p.p. 
een box met lekkernijen voor de chocofondue thuis! 

 Keuze uit wit, melk of pure chocolade 

Kokos

Nootjes

Spikkels

Stroopwafel

Oreo

Lange vinger

Suikerwafel

Rijstwafel 

Biscuits

Slagroomsoes

Marshmallow

Pretzel

Vers fruit



groene smoothie

mini yoghurtbowl van

roodfruit en yoghurt getopt

met granola, lijnzaad, kokos,

chiazaad 

SUE GEBAKJE 

(glutenvrij, lactosevrij, vrij

van geraffineerde suikers en

vegan) 

healthy notenreep

Belegd broodje, keuze uit

gerookte kip, gerookte zalm of

hummus 

TAKE AWAY BOX
woensdag t/m ZATERDAG 

van te voren bestellen | ophalen gewenst tijdstip 

healthy box
healthy 15,00 p.p. 
genieten van lekkers zonder dat je je  schuldig  hoeft te voelen! 


