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ZOETE

Warme Chocolademelk
De enige èchte! | 2,70

Warme Chocolademelk met marshmallows
Warme chocolademelk feestelijk afgetopt met smeltende 

marshmallows. | 3,10

Warme Chocolademelk met rum
Voor als je het extra warm wilt krijgen. | 4,65

Hot chocola te
Warme chocolademelk met espresso en Liquor 43 

met slagroom en chocoladekrullen. | 4,75

Slagroom
Extra lekker! | 0,55

Volg ons online!
�

WAARDIGEWAARD.NL

LEKKERNIJEN
Lekker voor bij de koffi  e of gewoon als tussendoortje.

APPELTAART            
Echte Hollandse appeltaart. | 2.75

ROMIGE LEMON BAR
Stevige koekbodem met een romige laag citroen en 

geroosterde pijnboompitten. | 2.75

HAZELNOOT CHEESECAKE     
Een no bake cheesecake met Toblerone en 

hazelnoot crunch. | 3.75

WARME CHOCOLADE LAVA CAKE
Chocoladetaartje met een lopende vulling 

en poedersuiker. | 3.25

ROLO CRUMBLE CAKE        

Vanillecake met Rolo chocolaatjes 

en een laag crumble. | 3.75 



KOFfie
Gewoon lekker genieten. | 2,50

Espresso
Sterk en robuust, zoals espresso bedoeld is. | 2,50

Dubbele Espresso
Voor het dubbele genieten. | 3,60

CAPPUCCINO
Zijdezachte volle melk, zoet van smaak, vermengd met 

een shot espresso. | 2,70

LATTE MACCHIATO
Warme melk, een shot espresso en melkschuim in mooie 

laagjes. | 3,40

FLAT WHITE
Melkschuim met een dubbele shot espresso. | 3,85

KOFfie Verkeerd
Bereid met verwarmde melk en een klein laagje schuim. | 2,70

CaffÉ FrappÉ
IJskoffi  e met een shot siroop naar keuze 

(vanille, caramel of hazelnoot) met slagroom. | 3,60

manetti koFfie
IRISH COFFEE
Koffi  e met basterdsuiker, Jameson Whiskey en 

slagroom. | 5,65

SPANISH COFFEE
Koffi  e vermengt met Licor 43 en slagroom. | 5,65

Italian cOFfee
Koffi  e met Disaronno Amaretto Originale en slagroom. | 5,65

FRENCH COFFEE
Koffi  e met Grand Marnier en slagroom. | 5,65

CAFFE COVALO
Espresso met een unieke likeur met donkere tonen van rum, 

de pit van brandy en een vleugje anijs. | 3,85

VERSE MUNTTHEE MET HONING
Omdat je er blij van wordt. | 3,60

VERSE GEMBERTHEE MET SINAASAPPEL EN HONING
Een boost voor je vitamine C! | 3,30

verse

Verrijk je 
favoriete kOFfie met 
een shot siroop! 
Keuze uit vanille, caramel, 
hazelnoot €0,30

KOFFIE SPECIals

THEE

BIOlogische 
Thee
Alle varianten van Té de Origen zijn 100% biologisch 

verbouwd zonder kunstmest en pesticiden. Hierdoor krijg je 

niet alleen lekkerdere thee, maar ook voor je gezondheid en 

die van de aarde is het een fi jn idee. | 2,30

SOORTEN
 English breakfast

  Earl Grey

  Rooibos

  Green tea (groen)

  Green tea mint (groen met munt)

  Starmix (sterrenmix)

 Lemon (citroen)

  Forest Fruit (bosvruchten)

 Jasmine (jasmijn)

  Cinnamon (kaneel)

Alle koffi  e’s zijn verkrijgbaar met sojamelk. Meerprijs 0,10

Al onze koffies zijn ook als take-away's te bestellen!


