


K O F F I E

Espresso           2,25
Espresso Macchiato         2,35 
Dubbele espresso         3,50
Ristretto           2,00 
Cortado           2,35
Koffie           2,25 
Cappuccino          3,00  
Latte Macchiato         3,50
Flat white          3,70
 

T H E E

Matcha (warm & iced)        3,50
Verse Muntthee         2,85
Yogi thee          1,85
Een kan thee (4 a 5 glazen)      7,50

P U R E  R A W  C A C A O

Cayennepeper en kaneel en ahorn     5,00
Speculaaskruiden        5,00
Vanille en kaneel        5,00
Pumpkin spice         5,00
Kardamom, gember en sinaasappel     5,00
Sinaasappel en kaneel       5,00
Masala Chai         5,00
Gemalen rozenblad, anijs, gember en ahorn   5,00

Op basis van water of havermelk 
kokosmelk(+ €1,00)

* Voor de echte liefhebbers een extra shot cacao + 0,50 cent

 Mogelijk met verse citroen, gember of honing



K O U D E  D R A N K E N

Lemonaid          3,50
Charitea          3,50
Club Mate          3,50
Earth water          1,95

S A P P E N

Non de Jus-tje “no nonsense, non de jus”     4,95
(verse bio sinaasappelsap) 
Opkikkertje “don’t worry schmurrie’     5,95 
(bio appel, limoen, bleekselderij, komkommer, spinazie) 
Biet it “No one wants to be defeated”     5,95
(bieten, wortel, sinaasappelsap, gember) 
Verboden vrucht        4,95  
(bio appelsap)      
Willie          4,95
(bio wortelsap)        
Gwappel          5,95 
(bio appel, wortel, gember sap)   

S H O T S

Bleekscheet         3,50 
(bleekselderij)       
Astronautje “to the moon and back” Gember    3,50
(appel en gember) 



S M O O T H I E S

Vibe Rider “life is a beach” smoothie     5,95 
(bevroren bio ananas, bio sinaasappelsap, bio mango, 
kokos yoghurt) 
Ochtendhumeurtje “geen woorden maar dadels”   5,95
(bio banaan, pindakaas/ amandelpasta, 
havermelk, medjoul dadels, cacao poeder, rauwe cacao, ijsblokjes) 

B O W L

Passieflora bowl         8,95
bio mango bevroren, bio banaan bevroren, bio ananas bevroren, 
kurkuma poeder, havermelk. 

O N T B I J T

Kokosyoghurt/soyayoghurt met seizoensfruiten granola.  7,95

Z O E T

Bananenbrood (standaard vegan)      3,50
Carrotcake         3,50 
Wisselend aanbod        3,50
Vraag ons even wat we voor jullie hebben:)



L U N C H

Boterhammen
met humus, avocado en zongedroogde tomaatjes   7,95
met humus, gegrilde groenten en harissa kruiden  7,95
met avocado, zalm, gepocheerd ei, sla en kiemgroenten  9,95

Salades

Tonijnsalade          9,95
Zalm met gekookt eitje        9,95
Vegan gehakt          9,95
Humus met avocado & zongedroogde tomaatjes   8,95
Humus met gegrilde groenten      8,95
La Dolce Vita met pesto, parmaham, parmezaanse kaas,  9,95
gedroogde tomaatjes, olijf, feta en balsamico 

Focaccia
Tuna Melt | tonijnsalade, cheddarkaas, jalapeños  6,95
Taco | tacogehakt van biologisch rundvlees   6,95
La dolce vita | pesto, parmaham, parmezaanse kaas, 
gedroogde tomaatjes, olijf, feta en balsamico    6,95

Wraps
Zalm | creamcheese, sla, zalm, avocado, komkommer,  7,95
ingelegd uitje, dilledressing       
Vegan taco | sla, vegan taco gehakt, avocado,    7,95
Humus | huisgemaakte humus, gegrilde groenten
en harissa kruiden        7,95

 Met een sneetje huisgmaakt knoflookbrood



VOEDSEL VAN DE GODEN

Cacao is de vrucht van de Theobroma 
Cacao boom, wat letterlijk 'voedsel 
van de goden' betekent. Het wordt 
door de inheemse bevolking in Meso-
Amerika gebruikt als een heilige drank. 
Er zijn veel mysteries rond cacao en 
recent onderzoek toont interessante 
gezondheidsvoordelen en neurocognitieve 
effecten. Het beste is om zelf te onderzoeken
waarom cacao zo'n rijke geschiedenis heeft als 
krachtige plant. 

GROEI  VERDER 

MET CACAO

Cacao wordt al duizenden 
jaren gewaardeerd als een
heilige drank. Het is tijd om 
verder te ontdekken hoe 
cacao ons kan ondersteunen 
in verschillende aspecten van 
ons leven: gezondheid, positieve 
energie, meditatie, creativiteit, yoga, 
focus & leven vanuit het hart. 

MAAK KENNIS  MET CACAO

Bij ons is de pure cacao in een eenvoudige basissamenstelling 
verkrijgbaar. We willen jullie namelijk graag op een 
laagdrempelige manier kennis laten maken met de 
heilzame werking van dit heerlijke drankje.  



Broodjes
Kaas           4,95
Kipfilet          4,95
Ei           4,95
Tonijnsalade         5,95
Gezond            5,95
Zalm met gekookt eitje        8,95
Taco van biologisch rundvlees      8,95  
Vegan taco         8,95
Tonijn & gesmolten cheddar       7,95
Humus met avocado & zongedroogde tomaatjes   7,95
Humus met gegrilde groenten en harissa kruiden  7,95
Dolce Vita pesto, parmaham, parmezaanse kaas,   8,95
gedroogde tomaatjes, olijf, feta en balsamico

Soepen

Wisselend aanbod        4,95
 Met een sneetje huisgmaakt knoflookbrood


