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a hug in a cup

Caramel Delight - karamel/melkchocolade
Caramelia verleidt met een romige melksmaak, krachtige

karamel en gezouten boter
 

Milky Goodness - melkchocolade
Een heel bijzondere chocolade met zachte melksmaak, die 

bestaat uit cacaobonen die zijn geteeld in Madagaskar

SOMEONE PLEASE CALL 9 WINE WINE 

Pinot Blanc 2018 - Alsace - Frankrijk  
Mooie frisse neus met aroma’s van accaciabloemen en wit
steenfruit. Mooie souplesse en dito fraîcheur maken van deze wijn
een elegante maaltijdbegeleider
 

RODE WIJN 
Montepulciano 2016 - Abruzzen - Italië  
De neus geeft dieprood fruit met accenten van cacao.
In de mond krijgen we een intens kruidig amalgaam van specerijen,
versmolten tannines en een heerlijke finish van amandelen en kaneel

De wijnen zijn gemaakt vanuit respect voor de natuur en zijn afkomstig van
biologische of biodynamische wijndomeinen

6,75

Latte macchiato
Espresso met gestoomde melk
en een laagje melkschuim

Latte macchiato met Kinder Bueno 
Latte macchiato met heerlijke 
Kinder Bueno

Latte macchiato met Dulce de leche  
Latte macchiato met heerlijke 
Dulce de leche chocolade op de bodem 

Pink 24K Gold Latte SPECIAL
Rooskleurige latte macchiato met 24 
karaat goud

6,6

5,6

4,7

4,6

FRIS - DRANKEN

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

3,6 / 6
3,6 / 6

6,75
Rode vruchten – munt
Rozen - hibiscus - witte thee 
Kersen, citroentijm, limoen

Framboos - basilicum 
Pompelmoes, rozemarijn

KOFFIE 100% bio arabica single origin coffee 
Espresso
Circa 30ml - vol van smaak

Espresso Macchiato
Espresso met een wolkje gestoomd
melkschuim

Long Black 
Dubbele espresso aangelengd met 
water Melk + 0,50

Cappuccino
Espresso aangevuld met
gestoomde melk

Cappuccino Crème Brûlée SPECIAL
Cappuccino met een 
gekarameliseerd suikerkorstje

Latte Praliné 
Latte macchiato met heerlijke 
echte praliné op de bodem

3,9

3,5

3,1

3,5

4,7

6,6

KANNETJES

WITTE WIJN 

Prosecco Spumante - Veneto - Italië   SPECIAL - BIO
Heerlijke prosecco met in de neus fijne bloemige impressies. Veel mineraliteit
en in de smaak mooi verweven vegetale nuances

Rosé Spumante - Veneto - Italië  SPECIAL - BIO 
Mooie elegante glitter Spumante Rosé met een zacht droge smaak met daarin
rood fruit, een fraaie roze kleur en een zacht aanhoudende mousse 

 
Pop The Bubbly  SPECIAL - BIO 
Mini glitter Rosé Spumante - Ready to pop by you 

40

40

GLAS FLES

12

9,5

 BUBBELS

Ook verkrijgbaar met 
havermelk + €0,50

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

Is it time for ROSÉ yet?
Bakan Rosé 2019- Abruzzen - Italië
Verfrissende neus met subtiele toetsen van rood fruit zoals rijpe wilde
kers, framboos en jeneverbes

5,7

5,7

5,7
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 CHOCOLADEMELK 

Kurkuma latte
 

Saffraan & Vanille latte 
 

Matcha latte 
Premium Kotobuki Matcha

 

 OK, BUT 
FIRST APERO

Lazy Red Cheeks
Vodka, limoen, violet, framboos 

 
Pornstar Martini 

Vodka, passievrucht, vanille, citroen 
 

Love Potion - MOCKTAIL 
Guava, veenbessen, framboos,

citroen

14,5

14,5

9,5

888               323232

HEALTHY LATTE 

6,26,26,2 5,8

5,8
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HARTJESWAFELS &
PANNENKOEKEN

Gebakken bio zalmfilet,  aardappel-
selderpuree, courgette, koolrabi,  pistache

 
 

Smeuïge burrata, groenten uit de oven:
geroosterde paprika, butternut pompoen,

gekleurde wortel,  peer, honing,
huisgemaakte pesto, pecannoten

 
 

Dorade fi let,  pompoen, rozemarijn 
aardappelen, mango, yoghurt-

muntdressing
 
 

Kippengehaktballetjes, groentetortil la 
(zoete aardappel,  paprika, courgette,

wortel) gemarineerde puntpaprika, zure
room

 
 

Groentelasagne met courgette en
aubergine rucola, tomaatjes

 
 

Hartjeswafels gemaakt van zoete
aardappel,  gerookte zalm, verse avocado,
zoete aardappelpuree, roomkaas, sesam 

 

Huisgemaakte hartjeswafels 
 

of huisgemaakte pannenkoekjes 
met onderstaande toppings:

 
Vers seizoensfruit ,  mascarponetoefjes,

huisgemaakte frambozencoulis ,  
amandelschilfers 

 
Blauwe bessen,  yoghurt,  huisgemaakte

bounty,  bosbessenjam met chiazaad
 

Gekarameliseerde appeltjes met kaneel ,
banaan, ambachteli jk bio vanil le-i js ,

huisgemaakte dulce de leche
chocoladesaus,  chocolade parels

 

22,6

23,5

food is love

23

23,5

23,5

22,5

Alle gerechten worden geserveerd met
 heerlijk, biologisch

speltbrood.
 

Laat het ons weten indien u allergisch
bent voor een bepaald ingrediënt.

We stellen u graag een alternatief voor!
 

WIFI: MOOY GUEST
WW: lavieenrose

12,5

14,5

14

15

Hapje van burrata,  huisgemaakte pesto, 
verse tomaten, gemarineerde paprika,
pistache*

Kaasplankje (drie soorten biologische kazen),
confituur,  gedroogd fruit ,  noten*

Zalmrilette (traag gegaarde zalm - r i jkeli jke,
smeuïge spread),  sesamkoekje,  zure room*

Prosciutto,  hazelnoten, balsamico*

VERSNAPERINGEN

15:00 TOT 17:00 

12:00 TOT 16:00

15,915,915,9

GESERVEERD MET BROOD*

Dagverse taarten!
Smaken te zien op de
toog en in de koeling 

TAARTJES

@MOOY.ANTWERP
6,95


