
Waar ’t bruist! 

warme
dranken

kaart

warme choco

ZOETE

Warme Chocolademelk
De enige èchte! | 3,30

Warme Chocolademelk met marshmallows
Warme chocolademelk feestelijk afgetopt met smeltende  
marshmallows. | 3,70

Warme Chocolademelk met rum
Voor als je het extra warm wilt krijgen. | 5,45

Espresso 43
Warme chocolademelk met espresso en Liquor 43  
met slagroom en chocoladekrullen. | 5,55

Slagroom
Extra lekker! | 0,75 Volg ons online!
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WAARDIGEWAARD.NL

LEKKERNIJEN

APPELTAART     
Echte Hollandse appeltaart. | 4,50

STROOPWAFEL BOTERKOEK
Met karamel | 4,50 

BASTOGNE ROCKY ROAD     
Met marshmallows | 4,50

PORNSTAR MARTINI LEPELGEBAK
Met limoenroom, passievruchtcurd en meringue | 4,50

POPCORN CHEESECAKE        
No-bake cheesecake met sinaasappel | 4,50 

VEGAN CARRE LIMOEN&MANGO        
Limoen mango taartje met een notenbodem. 
| veganistisch | 4,50 



KOFfie 
Gewoon lekker genieten. | 2,90

Espresso
Sterk en robuust, zoals espresso bedoeld is. | 2,90

Dubbele Espresso
Voor het dubbele genieten. | 4,00

CAPPUCCINO
Zijdezachte volle melk, zoet van smaak, vermengd met  
een shot espresso. | 3.10

LATTE MACCHIATO
Warme melk, een shot espresso en melkschuim in mooie 
laagjes. | 3,80

FLAT WHITE
Melkschuim met een dubbele shot espresso. | 4,15

KOFfie Verkeerd
Bereid met verwarmde melk en een klein laagje schuim. | 3,10

Espresso MACCHIATO
Een klassieke espresso afgetopt met melkschuim. | 3,10

manetti koFfie
IRISH COFFEE

slagroom. | 7,75

SPANISH COFFEE

Italian cOFfee

FRENCH COFFEE

CaffÉ FrappÉ
 

(vanille, caramel of hazelnoot) met slagroom. | 4,00

VERSE MUNTTHEE MET HONING
Gezond genieten. | 3,80

VERSE GEMBERTHEE MET SINAASAPPEL EN HONING
Goed voor de gezondheid | 3,80

CHAI LATTE
Een kruidige combinatie van thee en melk. | 3,30

verse

Verrijk je  
favoriete kOFfie met 
een shot siroop! 

Keuze uit vanille, caramel, 
hazelnoot 0,50

KOFFIE SPECIals

THEE
BIOlogische 
Thee

 

verbouwd zonder kunstmest en pesticiden. Hierdoor krijg je 

niet alleen lekkerdere thee, maar ook voor je gezondheid en 

SOORTEN
• English breakfast

• Rooibos

• Green tea (groen)

• Green tea mint (groen met munt)

• Lemon (citroen)

• Forest Fruit (bosvruchten)

Meerprijs 0,70

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


