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Proef onze
heerlijke toasties



Meer dan 60 
heerlijk verrassende smaken 
warme chocolademelk!

Dé ontdekking van onze chef Toussaint! In 2004 combineerde hij zijn passie voor 

smaken, chocolade en ambacht tot onze Hotchocspoon! Zo kon hij elke dag 60 

verschillende smaken chocolademelk van goede kwaliteit serveren. Kies ook jouw 

favoriete smaak, zoals praliné nougat, mighty marshmallow, apple crumble of 

geniet van de pure 85% cacao. Voor iedereen is er een hotchocspoon. 
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Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heb je een allergie? Scan de QR-code voor onze allergenenkaart.



HOTCHOC
SPOON 

Warme 
chocolademelk

Wist je dat je onze spoons ook thuis kunt drinken? Vind ze 

in onze winkel of bestel ze gemakkelijk in onze webshop!

www.chcocompany.com

Handgemaakte 
chocolade



HOTCHOC SPOON

Geen zorgen, naast de kassa hebben wij een mooie selectie gemaakt van alle populaire 

smaken. Is jouw smaak net even anders? Dan is het feest voor jou! Want in onze winkel 

hebben wij de volledige hotchocspoon selectie van het moment staan en uiteraard kan 

je deze ook in ons café opdrinken.

Last van keuzestress?  Wij begrijpen dat helemaal!

Neem jouw keuze mee naar de kassa 
en wij maken deze met liefde voor je klaar!

Hotchoc small  3,40
Voor onze jongste choco fan,
in melk, wit of puur. 

Hotchocspoon medium / large 4,50 5,20 
In meer dan 60 smaken!

Hotchocspoon Deluxe medium 5,40
Specials met bijvoorbeeld een
shot alcohol of een extra chocolade figuur.

Gingerman Hotchocspoon Special 7,25
Hotchocspoon special met kaneel, een gingerman 
spoon, chocoladekrullen en slagroom.

Extra’s   
 
Slagroom of een extra shot chocolade, espresso of siroop        0,75  
Bolletje ijs         1,35 

Plantaardige melksoorten 
Onze hotchocspoon maken we met verschillende soorten melk, 
vraag naar de opties zonder daar meer voor te betalen.



GREAT
COFFEE 
& TEA

Samen met 
koffiebrander 
Single Estate



Coffee S M L

Koffie Americano  2,80 3,50 4,20
Espresso  2,80 3,50 
Cappuccino  3,50 4,15 4,75
Latte  3,50 4,15 4,75
Latte Macchiato    4,20
Cortado / Macchiato  2,95 3,90
Flat White  4,10

Extra’s   

Slagroom of een extra shot 
chocolade, espresso of siroop    0,75  
Bolletje ijs    1,35

Plantaardige melksoorten
Vraag de chocolista naar onze gratis plantaardige alternatieven.

Smoothies    

Very Berry   5,50 
Bosvruchten met gember, munt en 
appeltjes als dorstlesser.  

Mango Jango   5,50  
Een frisse smoothie van mango, aardbei,  
appel, gember en munt.  

Tea  M L

Oolong Chai Latte  4,20 4,75
Matcha Latte  4,20 4,75
Verse kruidenthee  3,95
Munt of gember

Thee Kies je favoriete smaak  3,40 
Potje thee voor twee   5,50
Een pot verse kruidenthee   6,15

Ice Cold Drinks   

Lemony Lemonade    3,95 
Apple Teaser Iced Tea   3,95 
Iced Chai Tea Latte   5,15
Iced Cappuccino**   5,50
Iced Americano   4,20
Iced Latte**   5,50
Coldchoc Ice Blended Chocolate Drink  5,45 
In de smaken: 

  Praliné Nougat
  Karamel
  Espresso*
  Cinnamon Spice

GREAT COFFEE & TEA

Onze koffiebrander Single Estate koopt onze heerlijke Guatemala (100% Arabica) koffie 

direct van de op 1800m hooggelegen plantage van Jorge en Paula Ovalle. De speciaal 

geselecteerde thee van onze partner Blend Tea zorgt voor een fantastische smaakbeleving.

Wij kiezen voor kwaliteit en eerlijkheid, 
omdat we alleen het beste willen serveren. 

Ook plantaardig te verkrijgen 
Standaard gemaakt met vanille of je eigen keuze siroop

*  
**



HOT
SEASON
SPECIALS

Lekker opwarmen 
met onze 

verwennerijen



Hot Season Specials   

Campfire Mochaccino    6,25 
Cappuccino met chocolade en gebrande  
marshmallows voor een echte kampvuur 
experience.

Maple & Spice Americano    4,95
Een winterse americano met kaneel, maple 
syrup en gedecoreerd met een echt kaneelstokje.

Mighty Mini Caramel Macchiato    4,50
Een kleine latte macchiato met vanille 
en een topping van karamelsaus. 

Hazelnut Chocolate Dream    4,95
Hazelnoot-latte met een chocolade topping.

A Winter Pair    6,50 
Een flat white gecombineerd met 
een proeverij van bombons.

Gingerman Hotchocspoon Special   7,25 
Hotchocspoon special met kaneel, een 
gingerman spoon, chocoladekrullen en slagroom.

The Real Deal   

Coffee Date   13,50
Twee kleine koffie, thee of cappuccino met een 
verwentaartje om te delen (of niet..) en een 
heerlijke bombonproeverij. 

Little Chocolate Tea Party    10,95
Een potje thee voor twee, een bombonproeverij  
en een brownie bar om te delen. De perfecte 
middagbreak.

Extra’s   

Slagroom of een extra shot 
chocolade, espresso of siroop    0,75  
Bolletje ijs    1,35

Plantaardige melksoorten
Vraag de chocolista naar onze gratis plantaardige alternatieven.

HOT SEASON SPECIALS

Kom lekker opwarmen met onze 

hot season specials, zoals cappuccino  

met marshmallows, een latte met hazelnoot  

of hotchocspoon met een gingerman.

We keep you warm!



SWEET
CHCO 
TREATS

Een klein feestje met 
vrienden of familie 

onder het genot van 
onze heerlijke 

chocolade



Cakes   

Bombon Tasting   2,95 
Kies jouw 4 favoriete bombons of vraag één 
van onze chocolista’s om advies. 

Killer Brownie met stukjes walnoot   4,65 
Cheesecake   4,50 
Appeltaart   4,50 
Incredible Chocolate   5,15 
Red Velvet   4,95
Carrot Cake   4,95
Brownie Bars:   3,10  

  Gezouten Karamel 
  Hazelnoot 
  Classic 
  Blondie 

En nog zoveel meer! 
Kijk in onze vitrine voor het volledige assortiment. 

Extra   

Slagroom of een extra shot chocolade   0,75  

Speciale gelegenheid? 
Onze taarten zijn ook als hele taarten te 
verkrijgen. Vraag onze Chocolista’s naar de 
opties en hoe je deze taarten kunt bestellen.

High Choc  27,50 p.p.

Een High Tea overgoten met chocolade, dat is
de unieke High Choc! Met o.a. een heerlijke 
chocoladefondue, scones, taartjes, toasties en 
onbeperkte thee is deze ervaring echt een feestje!
Reserveren of op goed geluk.

Chocolate Fondue   

Per persoon een schaaltje vers fruit en een 
schaaltje met marshmallows en koekjes om te 
dippen. Wil je meer keuze om te dippen? Dat kan 
met een extra schaaltje dippers. 

Pure Chocolade   12,95 p.p.
Uit de tempereermachine

Chocolade smaak naar keuze   15,00 p.p.
Kies een blikje uit de winkel

Schaaltje brownie bar mix blokjes   6,25
Schaaltje fruitdippers    5,25
Schaaltje gedroogd fruit en noten   6,30     
Schaaltje CHCO koekjes    4,00 

SW
EET CHCO TREATS

Onze taarten worden nog lekkerder als je weet dat wij streven naar: 

pure ingrediënten, onze eigen chocolade van Cacao Trace, minder suikers 

en kwaliteit van grondstoffen.

Onze taarten



DELICIOUS 
LUNCHHeb je een allergie? 

Scan de QR-code 
voor onze allergenenkaart.

Van handgemaakt wit 
of bruin vloerbrood
Vraag onze chocolista’s naar 
onze overige broodjes & 
glutenvrije opties



DELICIOUS FOOD

Van handgemaakt wit 
of bruin vloerbrood

Breakfast   

Hot Bananabread Toast  glutenvrij* 
Zonder toegevoegde suikers, met dadels en noten. 

  Kaneel, boter en honing    5,75
  Griekse yoghurt en vers fruit    8,25
  Bolletje ijs en gesmolten chocolade   7,90

Croissant   2,25
Met jam, chocolade of kaas.   2,95

Granola Bowl   7,30
Met Griekse yoghurt, vers fruit, 
honing en cacao nibs.

Scones   5,50
Met clotted cream en jam. Keuze uit: 

  Kaneel 
  Gember
  Poppy Seed

Toasties XL   

BBQ Chicken Toastie    9,50
Luxe drie-lagen brood toastie met gerookte kip, 
bbq saus, rode ui, jonge en oude kaas.

Vier Kazen Toastie    7,95
Luxe drie-lagen brood toastie met een  
combinatie van jonge en oude kaas, mascarpone, 
gorgonzola en een bite van groene pepertjes.

Zalm Avocado Toastie    9,75
Luxe drie-lagen brood toastie met 
avocado, zalm, jonge kaas en bieslook.

Pop Up Toastie   
Vraag naar de lokale toastie. 
 

Toasties    

Kaas    4,75 
Ham kaas    5,50 

Sandwiches   

Mozzarella Caprese   8,95 
Buffelmozzarella met tomaat, verse basilicum  
en olijfolie.

Mister Mustard   8,50
Oude kaas met mosterdmayonaise, rucola,
augurk en balsamico dressing.

Sweet Honey Chicken   9,35 
Gerookte kip met honingmosterd, cream  
cheese, verse basilicum, komkommer, rucola  
en vinaigrette.

Awesome Avo & Hummus   9,35 
Hummus, avocado, zongedroogde tomaat, 
radijsscheuten, pittenmix, balsamico, komkommer, 
rucola en vinaigrette.  

Smokey Salmon   9,95 
Gerookte zalm met cream cheese, bieslook,  
kappertjes, rucola, vinaigrette en citroen. 

Pop Up Sandwich   
Vraag naar de lokale sandwich.  

* Houd rekening met eventuele sporen van andere producten. 
   Heb je glutenintolerantie? Scan de QR-code voor onze 
   allergenenkaart.

Luxe gevulde drie-laagse toasties



Cacao trace
Cacao Trace streeft naar een meerwaarde voor de 

boer én de chocoladeliefhebber. Dit doen zij door 

zelf controle te nemen over het fermentatieproces 

van de cacao, wat zorgt voor een betere 

kwaliteitsborging. Bovendien krijgt de boer direct 

zijn geld, waar een kwaliteitspremie bovenop 

komt. Een win-win situatie dus!  

Daarnaast krijgt de boer per kilo verkochte Cacao 

Trace chocolade € 0,10. Dat komt ongeveer neer 

op 2 maandsalarissen per jaar. Dit bedrag wordt 

dan gebruikt voor verbetering van de kwaliteit 

van chocolade en leven voor de hele community. 

Meer weten? Ga naar: cacaotrace.com

Blend Tea
Samen met onze theepartner Blend Tea zijn 

we voortdurend op zoek naar theesoorten van 

topkwaliteit. Onze theemelanges hebben een 

elegante en levendige smaak, met een heerlijk 

zachte afdronk. Wij bieden echte volblad thee 

met authentieke ingrediënten. Dit resultaat 

bereiken we door gebruik te maken van de beste 

theesoorten, fruit, kruiden en bloemen die de 

wereld te bieden heeft.



Sociale werkplekken
Chocolate Company werkt samen met mensen 

die het iets moeilijker vinden om aansluiting 

op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Dit zijn 

mensen die begeleiding bij het werkproces nodig 

hebben. Chocolate Company vindt het belangrijk 

dat deze mensen hun talenten kunnen inzetten 

en daarmee zichzelf optimaal ontwikkelen. 

Onder strikt hygiënische voorwaarden worden 

onze producten door hen verpakt. Hierdoor 

voelen zij zich een onderdeel van het team en de 

arbeidsmarkt. En dat vinden wij super. 

Direct trade koffie met 
Singleestatecoffee.nl
Onze koffie komt van één boer, één estate,  

in Guatemala. De regio waar de koffie vandaan 

komt, is Huehuetenango. Het subklimaat van die 

regio geeft een unieke smaak. Onze koffiebrander, 

Single Estate, werkt al jaren samen met dezelfde 

koffieboer, zodat de kwaliteit en werkrelatie 

steeds verder gebracht kan worden. Doordat 

er geen tussenhandelaar is krijgt Jorge, onze 

koffieboer, een grotere winstmarge waardoor 

hij zijn plantage heeft kunnen uitbreiden en 

investeringen kan doen voor een beter beleid  

wat betreft product, natuur en mens!



www.chcocompany . com  |  

Reserveren? Dat kan via 070 205 49 65 of denhaag@chcocompany.com

ook lekker 
voor thuis
Op zoek naar een leuk 
en lekker verwenmomentje 
voor jezelf of als cadeau?

Kijk in onze 
chocoladewinkel!


