
Espresso    € 2,50 

Koffie gemaakt met versgemalen koffiebonen 

Geserveerd met een kannetje melk 

 

Espresso lungo  € 3,00 

Minder sterk dan espresso, geserveerd met een kannetje melk 

 

Cappucino   € 3,50 

Espresso met opgeschuimde melk 

 

Latte macchiato  € 3,50 

Warme schuimmelk met espresso 

 

Latte macchiato veganistisch € 4,50 

Warme plantaardige schuimmelk met espresso (kokos, amandel of 

havermout) 

 

Espresso affogato  € 3,50 

Een bolletje roomijs met espresso 

 

Espresso met een vleugje Bailey’s € 3,50 

 

Espresso met hazelnoot   € 3,50 

 

 



Uva    € 2,50 

Orange pekoe thee met zwarte bladeren en sinaasappelpuntjes. 

Aroma van sinaasappel, citroen, limoen en mandarijn 

 

Darjeeling   € 3,50 

Orange pekoe thee met fruitige en bloemige aroma 

 

Kandy   € 2,50 

Orange pekoe thee met aroma van perzik en abrikozen 

 

Sabaragamuwa  € 2,50 

Flower orange pekoe thee met aroma van chocolade en gerookte 

cacao 

 

Loolecondera  € 2,50 

Orange pekoe fanning, zacht en zoet van smaak met aroma van 

mout en fruit 

 

Sencha Green  € 2,50 

Sencha groene thee, zacht en fris met aroma van honing 

 

Cream earl gray  € 2,50 

Ceylon thee met natuurlijke extracten van bergamot en karamel 

 

Irish cream   € 2,50 

Ceylon thee met natuurlijke extracten van chocolade en vanille 

Chocolate mint  € 2,50 

Ceylon thee met natuurlijke extracten van chocolade en munt 

 

 Pai mu tan white tea € 2,50 

Fijne Chinese thee, zacht en delicaat van smaak met een lichte 

aroma van fruit en bloemen 

 

Theebloem (voor 2 personen) € 4,50 

De gedroogde bloem wordt met de theebladeren handmatig 

samengebundeld tot een theebolletje. Eens men kokend water over 

het "theebolletje" geschonken heeft, zal deze zich na enkele 

minuutjes openen tot een wondermooie bloem. 

 

 

Warme melk geserveerd met chocolade druppels (melk of puur) om 

naar eigen smaak toe te voegen    

€ 3,50 

 

Warme plantaardige melk (kokos, amandel of soja) geserveerd met 

chocoladelepel (melk of puur van Magic Chocolate)  

 € 4,50 

 



Crime passioneel, 33 cl  € 4,25 

 

XXBitter, 33 cl   € 3,00 

 

Kollusion, 33 cl   € 4,25 

 

BlackC, 33 cl   € 4,25 

 

Kaishaku, 33 cl   € 4,75 

 

De hertogin van Bourgondië, 25 cl € 3,00 

 

Le Corne du Bois des Pendus, 33 cl € 4,25 

 

Paix Dieu, 33 cl   € 3,75 

 

Hapkin, 33 cl   € 4,25 

 

Malheur 12’, 33 cl   € 3,75 

 

     

 

Belgian Bubbels (enkel per fles)  € 16,00 

 

Chocolate in the bottle (enkel per fles)  € 16,00 

 

 

Ook frisse drank is beschikbaar en komt weldra op de menukaart 

 

 

 


