
Koffie & Fris
Koffie (ook decaf) & Choq
Zwarte koffie   2,80
Espresso  2,60
Dubbele espresso 3,50

Koffie verkeerd  3
Espresso macchiato 2,80 
Cortado   3,70
Caffè Mocha  4

Ice coffee  4
Hot Choq  3

Cappuccino  3
Latte macchiato  3,60
Flat white  3,70
Ice cappuccino  4,50

Lekker bij de koffie of thee
Heerlijk huisgemaakt gebak! 4.00
Vraag ons gerust naar alle smaken die wij vandaag hebben!

Fris
Pepsi of Pepsi Max 2,70
SiSi   2,70
Lipton Ice Tea Green 2,70
Lipton Ice Tea Sparkling 2,70
7UP   2,70
Rivella Original  2,70
Royal Club Cassis 2,70
Fristi of Chocomel 2,70

Royal Club
Appelsap  2,70
Tomatensap  2,70

Vers sap
Jus d’orange normaal 4
Jus d’orange groot 5,50

Russell & Co.
Botanical Tonic   3,20
Golden Ginger Ale  3,20
Sicilian Lemon Bitter  3,20
Old Fashioned Ginger Beer 3,20

Sourcy Pure Dutch mineraalwater
Glas   2,50
Fles (0.75l)  5

Speciale frisdranken

🧊

🧊

High Tea  17,50 p.p.
Onze High Tea bestaat uit combinatie van zoete en hartige 
hapjes. De hartige hapjes bestaan uit drie mini sandwiches 
met kruidenroomkaas-zalm, brie en prociutto, drie warme 
bladerdeeghapjes, een puntje huisgemaakte quiche en zes 
zoete hapjes. Bij de high tea drink je onbeperkt thee met diverse 
theesoorten van Evans & Watson.

Gezellige middag 22,50 p.p.
Dit arrangement wordt geserveerd in twee gangen en is inclusief 
onbeperkt thee en twee consumpties (wijn, bier, fris). De eerste 
gang bestaat uit een variatie van zoetigheden met macarons en 
huisgemaakte cakejes en koekjes.  De tweede gang bestaat uit 
een heerlijke borrelplank.

Borrel & Bites  17,50 p.p.
Lekker borrelen kan met onze borrel & bites! Inclusief 3 
consumpties (wijn, bier, fris- & vruchtensappen) en genoeg 
lekkere hapjes kan het niet anders dan gezellig worden. 

Koffie met melk (ook decaf)

Alcoholvrije siropen           +0,40
Karamel, salted karamel, amaretto, vanille

Extra’s
Sojamelk i.p.v. melk           +0,40
Slagroom  +0,75

Op onze bier & wijn kaart vind je ook verschillende  
alcoholvrije bieren, wijnen en mocktails.

Huisgemaakt fris
Homemade Ice Tea: Spiced lemon & rose 3,50
Homemade Ice Tea: Floral ginger & orange 3,50
Homemade Ice Tea: Straight lemon  3,50
Homemade Ice Tea: Chili Grapefruit   3,50
Verse smoothie, elke dag anders  6

Vegan, lactose- & glutenvrij fris
Sparkling spiced lemon & rose  4
Sparkling floral ginger & orange 4



Vruchten thee 

Groene thee 

Zwarte thee 

Bosvruchten   2.50
Thee met onder andere aalbes, aardbeienblad, en frambozen. 
Een heerlijk soepele en fruitige thee.

Elderflower Ginger  2.50
Een erg zoete gemberthee met bloemachtige tinten en 
een lichte gembersmaak.

Zwarte bessen   2.50
Een vruchtvolle combinatie van appel, bramen en 
rozijnen, op smaak gebracht met zwarte bessen. 

Sencha    2.50
Japan’s meest populaire drank. Een groene thee met 
een langer blad, deze geeft een aangename lichte en 
zachte smaak.

English Breakfast Extra  2.50
Een krachtige aromatische en bloemige theemelange met thee 
uit Assam & Ceylon.

Earl Grey Jasmijn  2.50
Earl Grey is een zeer bekende klassieke melange van Chinese, 
Ceylon of Assam thee en bergamot. Door jasmijn toe te voegen 
krijgt de klassieke Earl Grey een bijzonder aroma.

Royal Darjeeling  2.50
Bloemachtig, lichtelijk zoete zwarte thee van de eerste pluk uit 
Darjeerling.

Kruidenthee 
Verse Gemberthee  3.00
Verse Muntthee   3.00
 
Biologische Kamillebloesem 2.50
Matricaria Recutita. Kamille heeft een heerlijke 
zachte en zonnige smaak. Van nature rustgevend.

Rooibosthee
Africa’s Star   2.50
Een heerlijke licht zoete rooibosthee met rozijnen, appel, sinaas-
appelschillen, amandelschilfers en kaneel.

Long Cut   2.50
Cafeïnevrije en tannine arme kruidenthee.

Desert Flower   2.50
Een bijzondere combinatie van cactusbloemen, korenbloem-
bloesem, fruitige perzik-mangosmaak en groene rooibos.

Witte thee
White Meddow   2.50
Deze thee heeft de beste China Pai Mu Tan witte thee als basis. 
Voor een fruitig elan is gekozen om kokosvlokken toe te voegen. 
Hierdoor krijgt deze witte thee melange een licht fruitige smaak.

Thee 

Lekker bij de koffie of thee
Heerlijk huisgemaakt gebak! 4.00
Vraag ons gerust naar alle smaken die wij vandaag hebben!


