THEE:
LONGJING

€2,70

Groene thee uit China

MILKY OoLONG

€2,70

Oolong thee uit Taiwa

CHAI

€2,70

Zwarte thee uit China
BAI MU DAN
Witte thee uit China

€2,7

KERSENBLAD

€2,70
€2,7

€2,90

€3,40

€4,30

€2,95

€3,95

Infusie uit Japa
ROOIBOS
Infusie uit Zuid Afrika

€2,95

€3,95

VERSE MUNT OF VERSE GEMBER/CITROEN

€3,10
€3,60
€3,40
€4,00

MASALA CHAI LATTE
€3,00
mix van kruiden, specerijen en thee en geschuimde melk
DIRTY CHAI LATTE (+ 1 shot espresso)
€3,40

€3,40

€3,35
€3,75

€3,40
€3,95
€3,95
€3,50
€4,20
€0,20
€0,30
€0,55
€0,40
€0,25
€0,35
€0,30
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EXTRA:
Vanille siroop
Hazelnoot siroop
Slagroom of vegan slagroom
Extra shot espresso
Decafé
Haver-, soja- of lactose-vrije melk
Marshmallows

€2,70
€2,85
€2,90
€2,90
€2,70
€3,10
€2,95

0


KOFFIE:
LUNGO
DUBBELE ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
FILTERKOFFIE
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
MUSCAT
cappuccino met vanille & nootmuskaat
C-STAR
(klein of groot)
cappuccino met karamel, slagroom & crunch
MADAME JACQUES
(klein of groot)
cappuccino met een stukje witte chocolade
MONSIEUR JACQUES (klein of groot)
cappuccino met een stukje pure chocolade
LATTE
DUBBEL SHOT LATTE
LATTE CARAMEL
CARAMEL MACCHIATO
dubbel shot latte met vanille & caramel
POOH
latte met honing
MOCHA
latte met chocolade
SEATTLE
latte met chocolade & slagroom
ALOHA
latte met kokos, slagroom & discodip
GINGERBREAD
latte met gingerbread siroop & koekkruiden
LATTE SPECIAL
(vraag het ons)

WARME CHOCOLADEMELK:
KIES —> Puur/Melk/Wit/Hazelnoot of Maltesers
Alle 5 in 1

MILKSHAKES:
KIES —> Aardbei/Vanille/Caramel/Mango
€3,75
Framboos/Banaan/Kers/Bosvruchten
Sinaasappel/Ananas/Chocolade
VEGAN MILKSHAKE
€4,25
kies je favoriete smaak & melk en wij maken hem voor je
met ons eigen gemaakte vegan vanille-ijs (muv caramel)
EXTRA:
Stukjes Chocolade in je milkshake
melk/puur/wit
Slagroom of vegan slagroom

€0,60
€0,55

ICED COFFEE:
ICED LATTE
€3,10
1 shot espresso, melk, vanille & crushed ijs
ICED CAPPUCCINO
€3,60
2 shots espresso, melk, vanille & crushed ijs
ICED MOCHA
€3,40
1 shot espresso, melk, vanille, crushed ijs & chocolade
ICED CARAMEL
€3,40
1 shot espresso, melk, vanille, crushed ijs & caramel
ICED VANILLE COFFEE
€4,40
2 shots espresso, melk, vanille, roomijs & crushed ijs
VEGAN ICED VANILLE COFFEE
€4,90
2 shots espresso, melk, vanille, vegan vanille-ijs & crushed ijs
ICED C-STAR
€4,40
2 shots espresso met caramel, slagroom & crunch
ICED CRUNCH
€3,95
1 shot espresso met chocoladesaus, slagroom & crunch
ICED COFFEE FORTE
€3,30
2 shots espresso, vanille & crushed ijs
COLD BREW
€3,40
met tonic of ginger ale
€3,60
AFFOGATO
€3,60
dubbele espresso met vanille ijs
VEGAN AFFOGATO
€3,85
SAPJES:
VERSE JUS
GREEN POWERRRR
appel/mango/sinaasappel/spinazie
SKINNY BERRY
appel/aardbei/citroen
FRESH GINGER
appel/gember/citroen/mango
JUICY JENN
appel/framboos
SOJA SMOOTHIE
soja/banaan/bosvruchten
YOGHURT SMOOTHIE
yoghurt met banaan en kies —>
aardbei/bosvruchten/framboos/mango/sinaasappel
SAP VAN DE MAAND (vraag het ons)

€4,25
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25

HOMEMADE ICE TEA:
ICE TEA GREEN
munt/lime
ICE TEA RED
aardbei/bosvruchten
ICED MASALA
Masala chai, crushed ijs & vanille
FRISDRANKEN:
ITALIAN SODA
kies —> kers/cassis/watermeloen
KAN CITRUSWATER
Spa blauw met citroen/sinaasappel & munt
Cola - Cola Light - Fanta - Sprite - Ginger Ale
Tonic- Spa Rood - Spa Blauw - Fristi
BRAINFREEZE:
Crushed ijs met appel- of sinaasappelsap

€2,60
€2,60
€3,50

€2,80
€4,70
€2,60

€3,50

SPECIALS!!

MOCKTAILS
VIRGIN MOJITO
€3,40
heerlijk fris met crushed ijs, munt & limoen
MOJITO STRAWBERRY
€3,80
heerlijk fris met crushed ijs, munt, limoen & aardbeien
MOJITO ANANAS
€3,80
heerlijk fris met crushed ijs, munt, limoen & ananas
BLUE CURACAO
€4,50
a cool blue surprise
ORANGE SPRITZZ
€3,40
virgin aperol spritz met sprite & een klein bittertje
PIÑA COLADA
€4,50
verrassend fris & tropisch met o.a. kokosmelk en ananas
THE SUNSET
€4,50
lekker zoet met verse jus, kers & ginger ale

€4,10

NOTE:
- Wij bedienen u aan tafel.
- Gelieve contactloos aan tafel af te rekenen
- Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten
- Houdt 1.5 meter afstand tenzij u uit hetzelfde huishouden komt

€4,25

—> WIFI WACHTWOORD: inspireboz

€4,10

TOSTI’S:
KAAS
€4,90
HAM/KAAS
€4,90
KLEINE TOSTI KAAS OF HAM/KAAS
€3,50
TUNAMELT, KAAS & RODE UI
€5,30
GEITENKAAS, SPINAZIE & BACON
€5,50
CHILI CHICKEN
€5,85
met kaas, kip let, avocado, tomaat, chili saus
VEGAN VEGGIE
€5,50
met vegan kruidencrème, gegrilde paprika, rucola & ketchup
TOSTI SPECIAL (vraag het ons)
€5,50
Keuze uit mais- of bruin brood
Glutenvrij brood
SANDWICH:
OUDE KAAS
mosterd/tomaat/komkommer/rucola
KIP & BACON
mosterd-mayo/tomaat/komkommer/rucola
EI & AVOCADO
op getoast brood met mayo
HOMEMADE HUMUS
rode pesto/pijnboompitten/tomaat/komkommer/rucola
Keuze uit mais- of bruin brood
Glutenvrij brood

€0,50
€5,85
€5,95
€4,95
€5,95

€1,75
€2,20
€2,50
€3,50

TAART: (HOMEMADE)
APPELTAART
€3,40
CARROTCAKE
€3,45
lactose-vrij met walnoot & wortel
WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE
€3,45
RED VELVET BROWNIE (rode biet)
€3,35
lactose- & glutenvrij
STICKY VEGAN BROWNIE MET FRAMBOOS
€3,50
vegan, lactose- & glutenvrij
BROWNIE WITTE CHOCOLADE & FRAMBOOS
€3,35
LARIEKOEK
€3,35
onze gezonde snack op basis van havermout, dadels, noten,
pitten, cacao & kokos. (vegan, lactose- & glutenvrij)
BANANENBROOD
€3,40
warm met een klontje boter
GLUTENVRIJ BANANENBROOD
€3,40
warm met een klontje boter
SLAGROOM

€0,55

SALADE:
€7,25
met rucola, spinazie, olijfolie, pijnboompitten, komkommer
tomaat, noten, humus, geitenkaas, tonijnsalade & Pitabroodje

MUFFINS:
Wisselende smaken:
Chocolade, Lemon, Salted Caramel of Blauwe Bes

€3,10

ONTBIJT:
YOGHURT met muesli, banaan & bosvruchten
Tip —> met stukjes chocolade
CROISSANT (op verzoek bakken wij deze)
SUIKERBROOD
geroosterd met kaneel, appel & maple syrup

AMERICAN STYLE COOKIES:
Wisselende smaken
Triple Chocolate of Witte Chocolade & Framboos

€2,60

fi

€0,50

KIDS:
FRISTI, CHOCOMEL, RANJA
KINDERSAPJE APPEL OF SINAAASAPPEL
BOTERHAM: JAM, CHOCOPASTA OF PINDAKAAS
KINDERTOSTI: HAM/KAAS, KAAS OF
CHOCOPASTA/BANAAN

€3,95
€0,60
€2,00
€3,35

IJSJES:
Heerlijke fruitijsjes van N’ICE
Gemaakt van echt fruit en 100% bio
Wisselende smaken

€1,75 / €2,50

