
kaffee
Espresso 2,2 

30ml, shot espresso

Doppio 2,5  
dubbele espresso

Long Black 2,8

grote tas koffie, dubbele espresso aangelengd met water

Filterkoffie 2,8

kannetje filterkoffie uit Guatemala
+ filterkoffie refill 2,0

Cappuccino 3,0

espresso met opgestoomde melk 

Flat White 3,3

dubbele espresso met opgestoomde melk 

Espresso Macchiato 2,5 

espresso met vleugje opgestoomde melk 

Latte 3,5 
320 ml opgestoomde melk met een espresso 

Mocha Latte 3,5 

chocolade, koffie & opgestoomde melk 

Iced Latte 3,8 
koude latte macchiato, gezoet of ongezoet 

Mokka Frappé 5,0

frisse blend van koffie, melk en een siroop naar keuze

Red Beet Latte 4,0 
roze melkdrank met vanille en kaneel

Chai Latte 4,0

kruidige melk met de smaak van zwarte thee, vanille en kaneel

Dirty Chai 4,2

chai latte met shot espresso

+ siroop naar keuze 0,5  
vanille - caramel - cookie - speculoos
+ aangepaste melk 0,5  
kokos - amandel
 
vraag naar ons plantaardig aanbod

Thee 

White Tea Toronto Nights 3,0

elegante en verfijnde smaak in combinatie met vanille en amandel

Green Tea China Lung Ching 3,2

zachte Chinese groene thee van topkwaliteit

Earl Grey 3
intense zwarte thee van topkwaliteit

Rooibos Pomegranate 3,0

rooibos thee met een zoete toets van granaatappel

Appel-Gemberthee 3,2

fruitige thee met de smaak van appel, appelsien & gember  

Chamomile Wild Flower 3,0

rustgevende thee om volledig te ontstressen

Mister Sweet 3,0

zoete, fruitige thee met de smaak van appel en amandel 

Verse Muntthee 3,0

Chocolademelk
Fondant Chocolade 3,5

Melkchocolade 3,5

Ruby 3,5

Onze koffieblend is samengesteld als allemansvriend.  
Het is een koffieblend van vier origines; Colombia, Guatemala, 
India en Brazilië. Deze vier verschillende koffiebonen zorgen voor 
een perfecte harmonie in balans en smaak. Onze blend bestaat 
uit 100% arabica koffiebonen, geoogst op 1500m hoogte. 

Om jullie vlot te kunnen bedienen vragen we jullie 
om één rekening per tafel te hanteren.



Frisse dranken
Ritchie Limonade 275ml 3,5

pompelmoes & citroen-framboos

Homemade Ice-Tea 3,0

Fever Tree Tonic 3,5

Tonic Original 2,2

Plat Mineraalwater 1,8 | 6,0

Bruisend Mineraalwater 1,8 | 6,0

Vers Appelsiensap 4,5

Biologisch Appelsap 2,5

Coca-Cola 2,2

Coca-Cola Zero 2,2

Smooth blends
Sunshine Smoothie 5,0

passievrucht, mango, kokos en acerola kersen

Popeye Power 5,0

spinazie, avocado, spirulina, appel en mango

Berry Bomb 5,0

açai, blauwe bes, banaan, hennep proteïne en aardbei 

Rockin’ Red 5,0

wortel, rode biet, gember en papaya

Wist je dat... Hennep proteïne een plantaardige en eiwitrijke 
bron is gemaakt van hennepzaden. Het geeft een lichte 
nootachtige smaak aan drankjes en bevat meer mineralen, 
vitaminen en antioxidanten dan dierlijke eiwitten.

Alkool
Witte Wijn 4,0 | 18

Rosé Wijn 4,0 | 18

Rode Wijn 4,5 | 20

Champagne 10 | 50

Prosecco 6,0 | 24

Estaminet 2,2 

Duvel 3,5

Cornet 3,5

La Chouffe 3,5

Rodenbach Fruitage 3,0

Carlsberg 0% 2,2

Copperhead Gin 12

Hendrick’s Gin 9,5

Gin Mare 11

Martini 4,0

wit of rood

Porto 4,5

wit of rood

Bacardi 7,8

Apérol 7,5

J&B 7,2

Heb je last van allergiën? 
Vraag ons gerust om meer informatie, wij helpen je graag verder.

Volg jij ons al op Facebook & Instagram?

#blendkoffie



Bokes
Fancy Pork 11

gerookte ham – mozzarella – groene pesto 
zongedroogde tomaten – balsamico

Sweet & Cheesy 10

brie – appel – honing – walnoten

Avocadeau 12

gerookte zalm – guacamole – avocado – eitje

Basic Croque 9,0

beenham – kaas

Croque 2.0 10

mozzarella, tomaatjes en rode pesto

Nutty Banana 8,0

pindakaas – banaan – kokos - chocolade

Gekkigeit 10,5

geitenkaas – aardbei – gekarameliseerde pecannoten – honing

Funky Chicken 11

pulled chicken - hummus – rucola – zongedroogde tomaten

*alle boterhammen worden geserveerd met bijhorende salade

+ glutenvrij brood 1,5

+ gemengde salade 4,0

+ saus 0,5 

mayonaise - ketchup - mosterd - vinaigrette

SALADES
Salade met geitenkaas en rode biet 16

Salade met geitenkaas en gerookte ham 16

Salade met gerookte zalm en avocado 16

Salade met kip, ananas en noten 16

proevertjes
*vanaf 2 personen

Kaasplankje 8,0 p/p

Assortiment Salami 7,0 p/p

Trio van Tapenades 7,5 p/p

Groentenchips 4,0 p/p

Ijsjes
Coupe Vanille 7,0

drie bolletjes vanille

Coupe Mokka 7,0

drie bolletjes mokka

Affogato 5,0

bol vanille ijs overgoten met een shot espresso, 
getopt met amandelschilfers

Dame Blanche 8,0

twee bollen vanille, een bol straciatella & verse chocoladesaus

Coupe Vers Fruit 10

drie bolletjes vanille ijs + vers fruit

+ supplement slagroom 1,0

+ bolletje ijs 1,5

Pannenkoeken
Suiker 6,0

IJs 8,0

Confituur 6,0

Vers Fruit 12

Appel-Kaneel (oktober tot maart) 9,0

American Pancakes met Geitenkaas, Spek en Appel 12

American Pancakes met Yoghurt en Vers Fruit 12

American Pancakes met IJs 9,0

Havermout-
pannenkoekjes 
suiker-, gluten- en lactosevrij

Yoghurt, vers fruit en honing 12

Chocoladesaus en Banaan 10

Vers Fruit 11

Confituur 8,0

+ extra toppings 0,5

notenmix, kokosvlokken, pindakaas, chocoladesaus, confituur
+ bolletje ijs 1,5



Beasty bowls
Açai Bowl 9,5

Biologische açai bessen, banaan en amandelmelk. Açai 
is een paarse wonderbes afkomstig uit Brazilië met de 
smaak van bosbes, noten en chocolade. Deze bes bevat 
een uitzonderlijke hoge hoeveelheid antioxidanten en 
voedingsstoffen en wordt beschouwd als één van de 
krachtigste en meest voedzame superfoods ter wereld.

Mermaid Bowl 10

Kokos en banaan met kokosmelk en spirulina. Spirulina is 
een blauwgroene zoutwateralg en bevordert de ontgifting 
van het lichaam. Bovendien bevat het ook nog een 
aanzienlijke hoeveelheid vitaminen en mineralen.

Charcoco bowl 10

Kokos en banaan met kokosmelk en charcoal. Charcoal is 
afkomstig van kokosnoten en de ideale detoxer. Het geeft een 
boost aan ons immuunsysteem, werkt preventief tegen lever 
-en nieraandoeningen en is dan ook nog eens goed voor ons 
gebit en algemene tandverzorging. Een aanrader dus!

Sunshine Bowl 9,0

Mango en passievrucht met banaan en 
amandelmelk. Lekker zoet, fris en fruitig.

Pitaya Bowl 9,0

Pitaya en passievrucht met banaan en amandelmelk. Pitaya 
wordt ook wel eens drakenfruit genoemd en komt van nature 
voor in Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Deze 
vrucht, wellicht de mooiste vrucht op aarde, zit boordevol 
vitaminen en mineralen zoals bijvoorbeeld magnesium.

Chiapudding 8,0

Kokosyoghurt met chiazaad en compote van blauwe 
bessen, getopt met huisgemaakte granola en fruit.

Yoghurt Parfait 8,0

Volle yoghurt afgetopt met huisgemaakte 
granola, vers fruit en een beetje confituur

+ kokosyoghurt 1,5

Gezond zondigen
Bananenbrood 7,5

getopt met kokosyoghurt en vers fruit

Yoghurt met vers fruit 7,5

volle yoghurt

Gezonde Snickers 3,0

Kommetje vers fruit 6,5 

+ kokosyoghurt 1,5

Zoete zonde
Classic Cheesecake 5,5

getopt met rode vruchten

Citroentaartje 6,5

met merengue 

Haverkoekje 2,5 
met chocoladestukjes OF rode vruchten

Cake van de dag 3,5

chocolademuffin met gezouten karamel 4,0

Heb je last van allergiën? 
Vraag ons gerust om meer informatie, wij helpen je graag verder.

Om jullie vlot te kunnen bedienen geven 
we liefst één rekening per tafel

Volg jij ons al op Facebook & Instagram?

#blendkoffie

Al onze bowls worden getopt met huisgemaakte granola 
en vers fruit. Bovendien zijn ze gluten- en lactosevrij 
en zitten er geen geraffineerde suikers in.


