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PRALINE LATTE - VAHLRONA 

a hug in a cup

Dulce De Leche - goudblond
Dulce heeft een blonde kleur en een romige textuur met een intens zachte,  
lichtzoete koekjessmaak en heerlijke zandgebakaccenten

Caramel Delight - karamel 
Caramelia verleidt met een romige melksmaak, krachtige karamel 
en gezouten boter

The Sweeter Side of Life - wit
Lichtzoete witte chocolade met aroma’s van warme melk, 
versterkt door lichte vanilletonen 

Midnight In Paris - puur
Deze chocolade verrast dankzij de romige textuur en de 
zeldzame kracht van chocolade

Milky Goodness - melk
Een heel bijzondere chocolade met zachte melksmaak, die 
bestaat uit cacaobonen die zijn geteeld in Madagaskar

KOFFIE 100% bio arabica single origin coffee 

FRIS - DRANKEN

Framboos - basilicum 

Espresso
Circa 30ml - vol van smaak

Espresso Macchiato
Espresso met een wolkje gestoomd
melkschuim

Long Black 
Espresso aangelengd met 
water Melk + 0,50

Cappuccino
Espresso aangevuld met
gestoomde melk

Huisgemaakte limonade - 350ml 

Taunusquelle mineraalwater 

Niet-bruisend 25cl / 50cl
Bruisend 25cl / 50cl

Alle huisgemaakte ice teas en limonades zijn gemaakt met echt fruit, 
biologische thee of kruiden. Subtiel, verfrissend, verfijnd...

Huisgemaakte ice tea - 350ml

O 

Latte Amandel - Hazelnoot 
Subtiele smaak van groene amandel en het krachtige aroma 
van verse hazelnoot

Latte Pecan
Intense smaak van pecannoten met een tikketje bitterheid

Latte Amandel - Kokos
Een mooi evenwicht tussen licht geroosterde amandelen en de exotische
smaak van de kokosnoot

 
Latte Pistache 
Deze pistachepraliné onderscheidt zich door zijn heldere kleur en zijn
gastronomische tonen van pistache

Bloom, baby bloom - bio
Enkel bloemetjes (vlier, jasmijn, kamille, oranjebloesem, korenbloem, rozen)

La vie en rose - bio
Heerlijke infusie met gedroogde rozenblaadjes en rozenknoppen

Wild and free - bio  
Mengeling van vlier, melisse, kamille, valeriaan, 
frambozenblad, lavendel, munt, tijm, berk en venkel

Infusie van frambozen, verse gember en limoen - bio 

You, me & lemongrass tea - bio
Granaatappelbloem, limoengras, munt

White roses - bio 
Silver needle met rozenblaadjes - een heerlijke witte thee

Groene oolong uit Taiwan - bio
Een heerlijke groene thee
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KANNETJES

Latte macchiato met heerlijke Vahlrona praliné op de bodem
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Rode vruchten – munt
Rozen - hibiscus - witte thee 

Overheerlijke milkshakes gemaakt met biologisch
roomijs en verse ingrediënten
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 CHOCOLADEMELK VOOR FIJNPROEVERS 
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MILKSHAKES

Banaan

Chocolade

Aardbei

Vanille

Oreo

Framboos

Cappuccino Crème Brûlée 
Cappuccino met een 
gekarameliseerd suikerkorstje
 
Latte macchiato
Espresso met gestoomde melk
en een laagje melkschuim

Late macchiato met Kinder Bueno 
Latte macchiato met heerlijke 
Kinder Bueno

Pink 24K Gold Latte 
Rooskleurige latte macchiato met 24 
karaat goud
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BANANA BREAD IS LOVE AT FIRST BITE ALL DAY BREAKFAST
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YOU HAD ME AT 
FRENCH TOAST

FANCY TOAST 

Pindaboter, banaan, blauwe bessen, kokosvlokken,
honing 

Verse rode vruchten en bessen, mascarpone crème, 
huisgemaakte karamelsaus, melkchocolade crunch, 
pistache

Huisgemaakte chocolade-notenpasta, verse aardbeien, 
basilicum, hazelnoten, limoenzeste 

Huisgemaakte frambozenconfituur, bio vanille yoghurt, 
verse frambozen, munt, crumble van pistache

Fluffy hartjespannenkoeken met banaan, blauwe
bessen, chocolade & amandelschijfjes (yum!)

 
Fluffy hartjespannenkoeken met abrikozenconfituur,

bio griekse yoghurt, peer
 

Bio yoghurt met huisgemaakte granola en
abrikozen 

 
Bordje charcuterie (prosciutto, zalm) met brood

 
Bordje bio kaas met notenbrood en confituur  

 
Bio roereitjes met brood

+ avocado €3
+ gerookte Atlantische zalm €3,5

 
Heerlijke rösti van aardappel, gerookte zalm,

komkommer, zure room, roomkaas
+ gepocheerd ei  €3

 
Bio spiegeleitjes  (twee) met brood, spinazie, feta,

puntpaprika, gerookte amandelen 
+  avocado €3

+ gerookte Atlantische zalm €3,5
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Hartige croissants
Prosciutto, cream cheese 

Zalm, komkommer, verse dille 
 

Zoete croissants
 Frambozenconfituur, blauwe bessen 

 Chocoladepasta, verse aardbeien
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Geserveerd op huisgemaakt bananenbrood

Gegrilde aubergine, courgette, zwarte olijven
pindaboter, parmezaan, pindanoten, limoenzeste

Mini mozzarella, pompoenhummus, gekookt eitje,
sesam, gedroogde uitjes, pikante peper,
mosterddressing

Proscuitto, cottagecheese, blauwe druiven,
pijnboompitten, verse tijm, citroenzeste

Gerookte zalm, avocado, komkommer, kruidenkaas

Burrata, peer, gele en rode paprika, pecannoten, 
huisgemaakte pesto, honing, basilicum

Rijkelijke, smeuïge spread van traag gegaarde zalm, 
gepofte tomaten, zure room, zwarte sesam, 
sesamkoekje, dille, citroenzeste 

 
French toast met een gekarameliseerd 

korstje, Brie de Meaux, roze gepocheerde peer, 
pecannoten, honing, limoenzeste 

 
French toast met een gekarameliseerd 
korstje, pistache crème, bio vanille-ijs,

frambozenconfituur
 

French toast met een gekarameliseerd 
korstje, verse aardbeien, frambozen,

aardbeienconfituur, lemon curd
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bliss on a plate

taste of heaven
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https://lekkertafelen.nl/recepten/bijgerecht/rosti-van-aardappel/

