WARME DRANKEN
Espresso
Dubbele espresso
Koffie
Cappuccino
Latte machiato
Chai latte
Matcha latte
Golden latte

€1,50
€2,50
€1,50
€2,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Kurkuma en specerijen

Pink latte

€3,50

Rode bieten en cacao

Thee
Vraag naar onze uitgebreide kaart

Warme chocolademelk

glas €2,50
pot €4,50
€3,50

Extra slagroom
Liever plantaardige melk ?

+ €0,50
+€0,50

KOUDE DRANKEN
Verse jus
Appelsap
Perensap
Water
fritz-kola®
Huisgemaakte ijsthee met
citroen
Ombre lemonade
Huisgemaakte limonade met een
veranderende kleur
Frappuccino
Karamel, vanille of chocolade
Aardbei frappé
Iced matcha latte

€2,50
€2,00
€2,00
€1,50
€2,50
€3,00

Extra tapioca

+ €0,50

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

Graag bestellen aan de kassa.

BUBBLE TEA
€3,50
Stel je eigen ice tea samen met fruitparels

Basis
Groene jasmijn thee
Zwarte thee
Yoghurt Shake
Milk tea
Smaak
Ananas
Passievrucht
Mango
Meloen
Aardbei
Hibiscus
Watermeloen
Lychee
Perzik
Citroen
Guava
Groene appel
Kokos
Fruitparels
Passievrucht
Lychee
Aardbei
Mango
Groene appel
Framboos
Tapioca
Graag bestellen aan de kassa.

Sinds 2014 de beste Frozen
Yogurt van Arnhem. Onze
yoghurt is biologisch en wordt
gemaakt met dagverse melk.
*Glutenvrij
*Slechts 3% vet
*Caloriearm
Small €3
Medium €4
Large €5
Incl. toppings
Hoorntje €1,50 zonder toppings!
Voeg zelf jouw toppings toe. Wanneer jouw
Froyo klaar is, mag hij niet meer bijgevuld
worden.

SMOOTHIES
Smoothies met fruitsap

Super Detox

€3,50

Wortel, spinazie, gember, appel en citroen

Green Machine

€3,50

Broccoli, selderij, spinazie, ananas en
banaan

Heart Beet

€3,50

Spinazie, mango, ananas en banaan

Exotic

€3,50

Aarbei, mango, bosbes en açai

Power Granate

€3,50

Aardbei, appel, granaatappel en zwarte bes
Super Restore
€4,00
Avocado, spinazie, mango, broccoli, tarwegras,
gerstgras en spirulina
Brazilian Vibes
€4,00
Acerola, passievruch, mango, kokos en ananas
Iron Power
€4,00
Rode biet, wortel, papaya, gember, selderij en
lucuma
Summer Special
€4,00
Watermeloen met pink pitaya
Extra frozen yogurt

€4,00
Aardbei, framboos, braam, verse jus en froyo
Passierust*
€4,00
Passievrucht, mango,perzik, verse jus en froyo
*Deze smoothies zijn ook verkrijgbaar
zonder froyo

Booster Green Proteïne Shake
€3,50

Rode biet, framboos en banaan

Gezond

€4,50

Wei, eiwit, chlorella, spiruline, rijstmeel,
spinazie, ananas, banaan, sojabonen en
papaverzaad

Booster Red Proteïne Shake

Vegan açai hennep proteïne

Elke bowl wordt geserveerd met granola,
kokossnippers en vers fruit

Açai bowl

€6,50

Zoals die in Brazilië wordt gemaakt met açai,
guaraná en banaan

Pink pitaya bowl

€6,50

Pink pitaya en banaan

Blue magic bowl
€4,50

Wei, eiwit, chlorella, spirulina, rijstmeel,
aardbei, granaatappel, bosbes en
hennepzaad

€6,50

Blauwe spirulina, amandelmelk, druiven en
banaan

Tropical bowl

€6,50

Papaya, mango, ananas en amandelmelk

€4,50

Açaibessen, blauwe bessen, bramen, banaan,
hennep proteïne en baobab
Sweet Energy
€4,50
Banaan, 100% cacao, gerstemout, huisgemaakte
pindakaas en amandelmelk

Kokos yoghurt bowl

€6,50

Plantaardige kokos yoghurt met huisgemaakte
pindakaas

Boost your smoothie (bowl)

+€0,50

Keuze uit: chiazaad, hennepzaad, bijenpollen,
cacaonibs, açai, guaraná, tarwegras, gerstgras
en spirulina

ZOETIGHEDEN*
Kokoscake (glutenvrij)
Huisgemaakte chocoladecake
met froyo & aardbei
Vegan kokosmakroon
Vegan/raw taartjes

€0,50

Smoothies met frozen yogurt

Power Purple

SMOOTHIE BOWL

Mad Berries*

€2,50
€2,50
+€1,50
€1,50
€3,00

KLEINE TREK*

€4,00

Açai, guarana, verse jus en froyo

Good Green

€4,00
avocado, spinazie, verse jus, honing en froyo
Your Smoothie
€4,00
Banaan, granaatappelsap en froyo
The Special
€4,00
Kokosmelk, kardamom, honing en froyo

Graag bestellen aan de kassa.

Quiche
Croque Monsieur
Sandwiches

€5,00
€5,00
€5,00

*Het aanbod kan variëren. Vraag het actuele
aanbod aan een medewerker

Graag bestellen aan de kassa.

Graag bestellen aan de kassa.

