
Ga lekker zitten! 

 

Verse 
bonenkoffie 

 

Vers gemalen 
Fairtrade koffie 
met koffiebonen 
van de 
Arabica plant. 

 

Φ 2,00 



 

Cappuccino 

 

Helaas zonder 
figuurtje… Maar 
dat maakt de 
cappuccino zeker  
niet minder    
lekker! 

 

Φ 2,50 

 

Espresso 

Voor wie van 
sterke koffie 
houdt. 

Φ 2,25 
 

Dubbele 
espresso 

Als je er meer 
van lust…  

Φ 3,50 



 

Latte 
Macchiato  

 

Zwevende 
koffie tussen 
gestoomde melk 
en een laagje 
melkschuim. 

Φ 2,90 

 

Koffie 
verkeerd 

 

Hoezo verkeerd? 
Gewoon espresso 
met veel 
gestoomde 
melk... 

Φ 2,60 



 

Koffie 2 go 

 

Lekker voor 
onderweg! 

Φ 2,00 

Φ 2,00 

 

Koffie met 
een smaakje! 

 

Heerlijke            
hazelnootsiroop 
geeft de koffie nog 
meer smaak.   

Φ 3,50 



Φ 2,00 

 

Koffie met 
chocolade 

 

Hoe meer chocola-
de hoe beter… 
Chocolade aan de 
rand en op de    
bodem van het 
glas. Natuurlijk 
met een heerlijk 
chocolaatje erbij!  

Φ 3,75 

 

Verse 
muntthee 

 

Niet alleen 
heel erg lekker, 
maar  ook nog 
eens heel    
gezond! 

Φ 2,50 



 

Verse 
gemberthee 

 

Extra lekker met 
een schijfje citroen 
of wat honing er 
doorheen! 

 

Φ 2,50 

 

Puro thee 

 

Voor iedereen 
wat lekkers.   
Puro heeft     
namelijk heel veel     
smaakjes thee.  

Φ 2,00 



 

Losse thee 

Thee mengen 
of  zelf  de 
smaak bepalen?  

Glas:   
Φ 2,50 

Kleine pot: 
Φ 3,50 

Grote pot: 
Φ 5,00 

 

Warme 
chocolade-
melk 

Laat zelf de 
chocola smelten, 
even roeren en je 
hebt heerlijke 
chocolademelk! 

Φ 2,90 



 

Verse 
sinaasappelsap 

 

Zonder enige 
moeite toch heel 
veel vitamientjes 
naar binnen      
werken.  

Φ 3,00 

 

Smoothie 
bosbes & 
perzik 

Gezonde smoothie 
van vanille        
yoghurt, bosbessen 
en perzik. Echte 
smaaksensatie!  

Φ 4,00 



 

Smoothie 
sinaasappel & 
aardbei 

Heerlijk fris is deze 
smoothie van verse 
sinaasappelsap,  
aardbei en vanille 
yoghurt.      

 

Φ 4,00 

 

Fruitwater 
bosbes &  
appel 

 

Ok… Eerst even 
iets te drinken!  
Fruitwater. Heerlijk 
dorstlessend.  

 

Φ 2,50 



 

Fruitwater 
munt &  
citroen 

Koud het lekkerst!  
Citroen & munt.  

Φ 2,50 

 

Tosti 
Ham-Kaas 
 

Heel gewoon, maar 
nog steeds lekker. 
Wit brood met 
ham en kaas. 

Φ 3,00 



 

Tosti 
Salami 
 

Wit brood met 
salami, kaas en 
paprika. Klinkt 
als pizza!  

Φ 3,50 

 

Tosti 
Knakworst 
 

Lekker wit brood 
met kaas en 
knakworst. Wie 
bedenkt dit…  

Φ 4,00 



 

Tosti Hawaï 
 

Witte panini met 
ham, kaas en 
ananas. Blijft       
een heerlijke    
combinatie.  

Φ 4,00 

 

Tosti Bacon 

 

Donker  volkoren 
brood met bacon, 
tomaat, sla en 
mayonaise. Klinkt 
toch gezond? 

Φ 4,00 



 

Tosti  
Kip-Avocado 

 

Volkorenbrood 
met avocado, kip 
en kerriesaus.    
Helemaal perfect!  

Φ 5,25 

 

Tosti Zalm-
Komkommer 

 

Donker volkoren-
brood met zalm, 
komkommer en 
heksenkaas. Pas op 
voor de knoflook-
kegel ;-)  

Φ 4,25 



 

Tosti Mango- 
Geitenkaas 

 

Volkorenbrood 
met geitenkaas, 
mango, honing en 
rozemarijn. Zoet 
genot!  

Φ 4,25 

 

Tosti spinazie 

 

Donker volkoren-
brood met pesto, 
spinazie en      
mozzarella.          
Zo lekker!  

Φ 3,50 



 

Tosti Appel- 
Speculaas 

 

Wit brood met 
speculaas,  
appel en 
appelstroop. Voor 
wie het aandurft…  

Φ 3,00 

 

Fritz 
limonade 

 

Een fruitige 
ranja gemaakt 
van verse sap.  

Appelkers of 
Citroen 

 

Φ 3,00 



 

Naturfrisk 

Net even    
anders. Deze 
biologische  
frisdrank is er 
in drie smaken:   
Sinas, cola of 
bitterlemon.  

 

Φ 3,00 

 

Thomas 
Henry 

Gemberbier 
zonder alcohol 

Φ 3,00 

 

Fever-Tree 

Gember of 
citroen. 

Φ 2,75 



 

Fristi of  
Cocio 

 

En deze leuke 
beker mag je 
mee naar huis 
nemen voor   
Φ 1,50 

Φ 2,50 

 

Appeltaart 

 

Dit blijft toch 
wel de        
populairste 
taart…  

 

(met slagroom 

+ Φ 0,50) 

Φ 2,75 



 

 

 

Peanutbutter 
Oreo-taart 

Enorm machtig, 
maar heel bijzon-
der. Een bodem 
van Oreo koekjes, 
tussenlaag van 
pindakaas met 
slagroom en een 
toplaag van cho-
colade.  

Φ 3,50 

 

Chocolade 
boterkoek 

Tegen chocolade 
zegt toch niemand 
“Nee”?!  

 

 

Φ 2,75 



Bedankt en tot ziens! 


