DRINKEN

WARME DRANKEN
Biologische koffie en thee van Paul Manetti
Koffie 

2,25

Cafeïnevrije koffie

2,25

Cappuccino*

2,50

Latte Macchiato*

2,75

Espresso 

2,25

Dubbele Espresso 

3,25

Espresso Macchiato 

2,50

Extra shot Koffie 

1,00

Hofjes kruidenthee is speciaal voor ons samengesteld door Van der Pigge sinds 1849
Chai Tea*, kruidige Indiase thee met warm opgeklopte melk 

2,75

Diverse soorten biologische thee 

2,25

Hofjes kruidenthee, 20 soorten verschillende kruiden

2,95

Verse muntthee 

2,95

Warme chocolademelk* 

2,95

Ook heerlijk met een grote toef slagroom 

*Cappuccino, latte macchiato, chocolademelk
en chai tea, kunnen ook met soja- of amandelmelk
bereid worden, tegen een meerprijs van 0,25!

+ 0,50

VERSE SMOOTHIES
EN SAPPEN

HOFJES HUISGEBAKKEN
TAARTEN 3,95

Smoothy Smoothie Yoghurt,



avocado, medjool dadel en banaan.

Pure Chocoladetaart van

Deze smoothie geeft je o.a. door de dadel

Belgische Callebaut chocolade**

en banaan veel energie. Avocado is behalve

Witte Chocoladetaart met vers rood fruit

heel smooth ook nog eens goed voor je huid

en een bodem van walnoten**

en zit vol vitamines en mineralen. 

3,95

Verry Berry Smoothie Yoghurt,
bosbessen, bramen, aardbeien 

(met slagroom + 0,50)

Cheesecake met vers rood fruit en vanille
Worteltaart met blauwe rozijnen en walnoten

3,95

Appeltaart naar grootmoeders recept

Detox Smoothie Bleekselderij, gember,

Dadeltaart van medjool dadels

sinaasappelsap, meloen en banaan.

Seizoenstaart mix van kwark en slagroom

De naam zegt het al een sap

en seizoensfruit (zie krijtbord)

met reinigende eigenschappen! 

3,95

Bananabread Smeuige cake met bananen,
walnoten, honing en kaneel Hij zit zo bomvol

VERSE MIX SAPPEN:

bananen dat we de suiker eruit konden laten! 

2,95

Muffin: naturel, bosvruchten of chocolade

2,95

Sinaasappel/Appel/Citroen 

3,95

Aardbei/Sinaasappel/Cranberry 

3,95

Bramen/Banaan/Appel 

3,95

KOUDE DRANKJES

Jus d’orange vers geperst 

2,80

Mineraalwater, plat of bruisend 

2,25

Bitter Lemon, Tonic 

2,25

Tomatensap, cranberrysap 

2,25

Coca Cola, ijsthee, Fristi 

2,50

Melk, karnemelk 

2,00

Soja- of Amandelmelk 

2,50

Koude chocolademelk 

2,95


Een smaak naar keuze (zie krijtbord) 

(XL 3,80)
2,80

Mix van drie smaken naar keuze
(zie krijtbord) 

3,95

Ook heerlijk met een grote toef slagroom 
Bio Appelsap (Olmenhorst) 

**De donkere- en witte
chocoladetaart zijn glutenvrij!

Er zit veel smaak
in het verhaal.

+ 0,50
2,50

Er zit veel smaak in het verhaal.
Geheimen van het ‘Hofje zonder zorgen’.
Geheimen die zich vertalen in lokale ingrediënten.
Organic omdat we houden van lekker,
wij noemen dit ‘Genieten zonder zorgen!’

