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G REAT C O F F EE
&TEA

Wij kiezen voor eerlijkheid en kwaliteit omdat we alleen het beste willen. Onze direct
trade koffie komt van de koffiebranderij
Single Estate, waar de koffie Arabica wordt
verbouwd op een hoogte van zo’n 1800
meter. Onze thee komt van Thee Cultuur,
een speciaal geselecteerde kwaliteitsthee
die zorgt voor een unieke smaakbeleving.
			

H OTC H OC S P O O N
WARME CHOCOLADE
MELK

Een geniale ontdekking van onze chef
Toussaint! In 2004 combineerde hij
zijn passie voor smaken, chocolade en
ambacht tot de Hotchocspoon! Op deze
manier kon hij elke dag 50 verschillende
smaken chocolademelk van goede kwaliteit serveren! Kies jouw favoriete smaak,
zoals banana wasabi, hazelnut caramel of
ginger lemon of geniet van de 99% cacao
als je van pure chocolade houdt.

Koffie Americano			
Espresso	
Cappuccino of Latte
		
Cortado / macchiato	
		
Latte macchiato	
		
Flat white
		
KOFFIE SPECIAL
OOLONG CHAI LATTE	
Verse kruidenthee

		
		

zoals munt, gember, cacao

Thee van Thee Cultuur	

		

speciaal geselecteerde
kwaliteitsthee

Een pot thee			

			

Hotchocspoon			
in meer dan 50 smaken!

Hotchocspoon
de luxe			
met een shot alcohol

Slagroom of een extra
shot chocolade of espresso
amandel- of kokosmelk
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U kunt aan d e bar
bestelle N

S MO O THIE S

Kom in balans met deze verse en gezonde
smoothies met een chocolade twist!

C O LD C H O C
Coldchoc
“ice blended”
Heerlijke ijs blended chocoladedrank van
een grote gevulde bombon, bomvol van
smaak. Kies jouw favoriet:
•
•
•
•
•

Praline nou g at
K aramel
Fram b oos
K o f f ie
C hili O ran g e

Crazy Coldchoc	
Kies één van de bovengenoemde
smaken en ‘freak it’ met:
Killer Brownie topping
stukken brownie, chocolade slagroom,
koekjes, marshmallows, karamel en chocoladesaus
Cheesecake & Strawberry topping
stukjes cheesecake, aardbeien, slagroom,
marshmallows, koekjes en chocolade saus

Shockingly healthy – een gezonde
groene, maar rode smoothie van spinazie,
rode biet, avocado, appel, kaneel, gember
en cacao nibs
Chocolate energy – een smoothie van

cacao, mango, aardbeien, kokosmelk en
een spicy finish
very berry – een zomerse smoothie van

rood fruit, appel, gember en munt

KOUDE

niet-chocolade

DRANKEN
Iced koffie

Americano		
Cappuccino/Latte
Chai
Bio sappen

Koude chocolademelk

peer – appel – sinaasappel

Slagroom of een extra
shot chocolade of espresso

HUISGEMAAKTE IJSTHEE

					

Verschillende frisdranken

Vind ons ook op Social Media

U kunt aan d e bar
b estelleN

T OTAL I N DUL G E NC E

Verwen je vrienden of
jezelf met deze heerlijke
ambachtelijke taarten.
Killer Brownie cake

Dit is onze beroemdste cake met een sticky
textuur, gemaakt van top chocolade met
stukjes walnoot
Cheesecake natural

Deze cheesecake heeft een ambachtelijk
gekruide koekjesbodem. Ons advies: vraag
om wat extra chocolade saus!
Bombon tasting

Kies jouw 4 favoriete bombons of vraag één
van onze chocolistas om advies.
This is MY cake		

carrot – red velvet – vanilla – chocolate
BLONDIE POWER CAKE	
FRAMBOOS OF
Schwarzwalder tower cake

The tallest cake in town!

H I G H C HO C / TEA
& F O N DUE - “Quality time” met

vrienden of familie onder het genot van
onze heerlijke chocolade
High tea	

Geniet van onze killer brownie, cheesecake,
verschillende bombons, een in chocolade
overgoten fruitspies, heerlijke sandwiches en
toast met onze chocolade spread. Inclusief
onbeperkt thee.

High choc

Geniet van onze killer brownie, cheesecake,
verschillende bombons, heerlijke sandwiches
en toast met onze chocolade spread, een
mini fondue met fruit, koekjes en spekjes en
een kop warme chocolademelk met slagroom. Inclusief onbeperkt thee.
Hotchocolate
DIP 		

Kies jouw eigen chocolade DIP uit de 9 smaken chocolade fondue! Je krijgt vers fruit,
koekjes en spekjes om mee te dippen. Krijg
je het niet op? Geen zorgen, je kunt de DIP
meenemen naar huis.

Hollandse appeltaart	
Chocobomb cake

met frisse sinaasappel- en
chocolademousse.
Een extra shot slagroom
of chocolade saus

Chocolate
Fondue 		

Gesmolten chocolade met vers fruit, koekjes
en spekjes. Per extra persoon
Chocolate refill		
Fruit refill		
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S AN DWIC H E S

Gemaakt van handgemaakt wit of bruin vloerbrood
Traditional Caprese
buffelmozzarella met verse tomaat, verse
basilicum, olijfolie en zwarte peper

beemsterkaas & eiersalade met
waterkers, lente-ui, zongedroogde tomaat en
een balsamico dressing
HUMMUS & AVOCADO met verse
kikkererwtenhummus, bladspinazie en
komkommer
Serrano ham & bieslook roomkaas
met waterkers, lente-ui, zongedroogde tomaat, balsamico dressing en Parmezaanse
kaas

R OLLI NG DELIG H T

opgerolde sandwich van
tramezzino brood
Serrano ham met bieslook roomkaas,
Serrano ham, Parmezaanse kaas, ijsbergsla
en zongedroogde tomaat
Kaas & eiersalade met eiersalade, Beemsterkaas, ijsbergsla & zongedroogde tomaat
Smoked salmon met bieslook roomkaas,
gerookte zalm, ijsbergsla & kappertjes

Gerookte zalm & lemon dille met
bieslook roomkaas, kappertjes, lente-ui,
waterkers en een dille-citroen vinaigrette

TO A S TIE S witte

zuurdesembrood tosti’s met
verschillende soorten beleg geserveerd met
ketchup:

Kaas toastie
Ham kaas toastie
Caprese pesto toastie
Pulled pork & ui toastie

En ook nog....
Croissant	
Croissant met jam
Biologische Yoghurt
en Muesli met vers
fruit, gedroogde cranberries
en raw cacao nibs

heeft u een allergie? meld het ons, dan kunnen wij u informeren

SA LA DES

onze gevarieerde en gezonde salades, een lekker alternatief voor een
chocolade lunch.
Veggie avocado lover met jonge bladspinazie, waterkers, verse avocado, komkommer,
verse tomaat, Griekse feta kaas, dadels, zaden, munt, dille en een citroen vinaigrette

Gerookte zalm & avocado met jonge
bladspinazie, komkommer, kappertjes en een
dille citroen vinaigrette
Alle salades worden geserveerd met
bruin vloerbrood

Serrano ham met vijgen en dadels
met jonge bladspinazie, Serrano ham, Parmezaanse kaas, komkommer, gedroogde vijgen,
dadels, zaden, moerbeien en een frambozen
vinaigrette met cacao nibs

U kunt aan de
bar bestelleN
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