
   KOFFIE             KOFFIE KAART 

 

Geniet van onze speciala koffiemelange “DEN HAAS” gezet op               
verschillende manieren, vers gezet aan uw tafel. 

 
   French Press, per kop   €   2,70 
   CEMEX, per kop    €   2,70 
   V6 (klassieke fiterkoffie)  €   2,70 
   Sofon/Conan (vacuum) 3 koppen €   9,50 
   Sofon/Conan (vacuum) 5 koppen € 14,00 
   ColdBrew Drip    €   3,50 
   Supplement Slagroom   €   1,00 

 
Deze zetwijzen vallen onder de SLOW COFFEES, wat betekent dat          
het wat langer duurt voordat de koffie klaar is. 

 
De French Press neemt ongeveer 4 minuten in beslag, ongeacht    
het aantal koppen in 1 keer.   
De CEMEX neemt ongeveer 8 minuten in beslag voor een  volle 
pot (5 a 6 koppen). 
De V6 duurt ongeveer 8 minuten voor een volle pot (6 a 7 
koppen) 
De SOFON neemt veel tijd in beslag, wilt u het hele proces 
volgen vanaf het begin (koud water), dan mag u wel 45 min 
uittrekken, met al heet water, toch zeker nog 15 min. 
De ColbBrew Drip duurt het allerlangst, minimaal 12 uur, omdat 
deze koffie druppel per druppel gezet wordt met ijsklontjes, 
maar wij hebben vooruit gewerkt en al een voorraadje in de 
koeling staan. 



 
                 

                      FLAVOURED KOFFIE  

  
              Karamel  

            Vanille 
                    Geroosterde hazelnoot 

                            Speculaas 
           Chocolade koekie 

 
              Flavoured Koffie/Deca                €   2,50 
             Flavoured Espress/Deca      €   2,80 
                 Flavoured Cappuccino/Deca     €   3,10 
             Flavoured Latte/Deca      €   3,10 

Flavoured Koffie Verkeerd/Deca    €   3,10 
              Flavoured warme CéCémel     €   3,50 

                Supplement Slagroom                €   1,00  
 

                                                     FLAVOURED ¨DEN HAAS¨ KOFFIE 

Koffiemelange “DEN HAAS” bestaat uit een mengeling van              
Ethiopische Sidamo koffiebonen en Columbia Suprême                  Flavoured French Press, per kop               €    3,00 
koffiebonen.                                Flavoured CEMEX, per kop                   €    3,20 
Hierdoor is er een uitstekende mix ontstaan van de karamel-             Flavoured V6 (klassieke fiterkoffie)               €    3,20 
en chocoladetonen van de Sidamo met de extra body en     Flavoured Sofon/Conan (vacuum) 3 koppen    €  10,00 
chocoladetonen van de Columbia Suprême.                                             Flavoured Sofon/Conan (vacuum) 5 koppen    €  14,50 
U kunt ook een smaakje toevoegen aan uw koffie voor                      Flavoured ColdBrew Drip      €    4,00 
€ 0,50 per toevoeging         Supplement Slagroom       €    1,00 
 



 

       APART KOPJE KOFFIE        THEE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monkey koffie     €  7,50 
 Chocolade siroop, vodka, Baileys, Amaretto,  

halfvolle melk, kers 
 Dirty Coffee      €   6,00 
  Chocolade siroop, ijsklontjes, melk, espresso 

ColdBrew Drip Tonic    €   5,00 
Ice Coffee      €   6,00 
 Dubbele espresso, gembersiroop, ongeklopte 

slagroom, crushed ice   
Venezia      €   4,50 
 Espresso, koud melkschuim, cacaopoeder 
Palermo      €   4,50 
 Espresso, vanillesiroop, warm melkschuim 
Napoli      €   5,00 
 Gecondeseerde melk, chooladesaus, espresso 
Caramel Macchiato    €   5,50 
 Espresso, vanillesiroop, warm melkschuim, 
 karamelstukjes 



               

THEE BLOEMEN (PER POT, 1 LTR) 
Flower Ring     € 7,50             

Endless Love      € 7,50       Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend,  

Goudsbloem: Zuivert het bloed, helpt bij diarree en                  versterkt het immuunsysteem, gunstig voor de                                                                                                     
leverproblemen.         spijsvertering en gaat tandbederf tegen.                                                                                                          

Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend, versterkt het immuun          Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame eigenschappen 
Thousand days Bloem: Gunstig bij hoest en astma, goed voor de                 van verse groene thee!                                                                                                                        
ogen en de lever. 
Yinzhen groene thee: Alle heilzame eigenschappen van verse                                                       
groene thee!                                       

 Oriental Beauty   € 7,50                                                                                                                                                                                             

Lily Basket       €7,50  Thousand days Bloem: Gunstig bij hoest                                                                                                                                                    

Lelie: Werkt preventief bij cardiovasculaire ziektes,            en astma, goed voor de ogen en lever.                                                                                                                           
voedt de  huid en werkt rustgevend.        Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame eigenschappen 

Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend, versterkt het immuun          van verse groene thee!                                                                                                                                
systeem, gunstig voor de spijsvertering en gaat tandbederf tegen.                                                          
Yinzhen Groene thee: Alle heilzame eigenschappen van verse                                                                                                                 
groene thee! Golden Tower    € 7,50  
                    Goudsbloem: Zuivert het bloed, helpt bij    
                              astma, diarree en leverproblemen.                                   

Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame 
eigenschappen van verse groene thee!                

 

 

https://www.mingtea.be/nl/8-endless-love-theebloemen.html#picture-1


 

             

Phoenix eye     € 7,50   Blossom Diamond   € 7,50      
Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend, versterkt  Lelie: Werkt preventief bij cardiovasculaire  
het immuunsysteem, gunstig voor de spijsvertering en ziektes, voedt de huid en werkt rustgevend.                       
tandbederf tegen.           Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend,                                                                   

Thousand days Bloem: Gunstig bij hoest en astma, diarre en   versterkt het immuunsysteem, gunstig voor de  
leverproblemen.          spijsvertering en gaat tandbederf tegen.                                                              
Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame eigenschappen van   Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame eigenschappen 
verse groene thee!         van verse groene thee! 
 

Autumn Whisper    € 7,50                

Jasmine Fairy     € 7,50        Goudsbloem: Zuivert het bloed, helpt bij     
Gele Kamille: Helpt bij een verkoudheid, keelpijn,                  diarre en leverproblemen.              
mondinfecties, maagklachten en werkt rustgevend.     Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend, 

Jasmijn: Jasmijnthee werkt rustgevend, versterkt het immuunsysteem, versterkt het immuunsysteem en gaat             
en gaat tandbederf tegen.                                         tandbederf tegen.                                                           
Thousand days Bloem: Gunstig bij hoest en astma, goed voor de  Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame schappen van 
voor de ogen en lever.         verse groene thee!                                                              
Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame schappen van verse                                                                                                                             
groene thee!          

Rose Garden    € 7,50                                                       
Roselle (Hibiscus): Werkt preventief bij                                                                                                              
cardiovasculaire ziektes, bloeddrukver-                                                                                                                       
lagend en vochtafdrijvend.                                                                                                                      
Yinzhen Groene thee: Bevat alle heilzame                                      
eigenschappen  van verse groene thee!             

                                                                                                                        
      GRATIS 1 X REFILL VAN 1 LITER BIJ ALLE THEEBLOEMEN!  



     

LOSSE THEE (PER GLAS)                         Groene thee Big Dragon Pearl Spring 2019        € 3,00 

Samenstelling: Groene thee                                                                                                           
Origine: Fujian China                                                                                           
Cafeïne gehalte: Middelmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Milky Oolong thee Premium   € 3,00     Moment van de dag: Ochtend/Namiddag/Avond 
Samenstelling: Oolong thee                     
Origine: Fujian China         Omschrijving:        
Cafeïne gehalte: Middelmatig         Zacht en zoet met nootachtige tonen, deze grote groen 
Moment van de dag: Ochtend/Namiddag               parel uit China neemt de tijd om volledig te ontvouwen.                    
            Geweldig als een reis- of een openluchtbrouwthee zonder        
Omschrijving:        voorveroudering. Deze parels wegen gemiddeld 4 tot 5   
De opgerolde blauw-groene bladeren hebben een intens aroma     gram, genoeg voor twee kopjes of een kleine theepot.  
van melk, met een licht orchidee-achtige ondertoon. Deze Milky   Deze thee bevat een matige hoeveelheid cafeïne.   
Oolong ruikt zoet en een heerlijk en is eveneens ongeloofelijk      
aromatisch en smaakvol. Zéér lekker! Deze Milky Oolong is met   Zwarte thee Supreme Yunnan Golden Snail        € 3,00  
natuurlijk aroma gegeurd. Zoals alle Oolong theesoorten wordt   Samenstelling: Zwarte thee 
deze thee beschouwd als een semi-geoxideerde thee. Deze zeer   Origine: Yunnan China  
bijzondere Oolong thee wordt geproduceerd uit speciale blaadjes   Cafeïne gehalte: Hoog 
bij een bepaalde temperatuur. De hoogte, bodemgesteldheid en  Moment van de dag: Ochtend 
het tijdstip waarop geplukt wordt, zorgt voor de unieke melk- en   
zijdeachtige textuur. Het blad is geplukt op een hoogte tussen   Omschrijving:   
500-1200 meter. De thee wordt geschud en gezeefd  om het blad  Deze thee is een vakkundig en handgemaakte zwarte thee.    
te sorteren en vervolgens licht gestoomd boven vuur. Tenslotte   De naam is afgeleid van het slakachtige uiterlijk van de thee, 
wordt de thee gedroogd en opnieuw gesorteerd om de kwaliteit   Bij het proeven van deze thee kan men zoete tonen van fruit                                                                                                                                   
te waarborgen.          en cacao terugvinden.   
             
                      
    



Groene thee Fujian Mao Feng Premium  € 3,00             Matcha Ceremonial     € 5,00                                                                                             
Samenstelling: Groene thee        Samanstelling: Groene thee                                              
Origine: Anhul China               Origine: Japan                                                                                                        
Cafeïne gehalte: Middelmatig                Cafeïne gehalte: Hoog                                                             
Moment van de dag: Ochtend/Namiddag/Avond          Moment van de dag: Ochtend/Voormiddag                         
                                                                                                                           
Omschrijving:                                      Omschrijving:                                                                                                                                                                                                                          
Deze heerlijke groene thee schenkt een prachtig jadegroen     Deze Matcha Ceremonial heeft een heerlijk aroma en                                                                                                                                                                
theekopje met een aromatische geur en zéér verfrissende      een rijke, zachte smaak. de kleur is felgroen en van zéér                                                                                                                                                            
smaak die lang op het puntje van de tong blijft hangen.    goede kwaliteit.                                                                      
Bovendien is deze thee rijk aan antioxidanten.                                                                                                                                         
            Gebruik:                                                                                                                                                                                                                                                         
Witte thee Fine Pai Mu Tan BIO    € 3,00             Dit fijne, groene poeder wordt gebruikt voor de                                                                                                                                                                     
Samenstelling: Witte thee BIO         traditionele bereiding van een Japanse theeceremonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Origine: Fujian China                                                                                               Doe een afgestreken theelepel Matcha poeder in een kom,                                                                                                                                                              
Cafeïne gehalte: Laag                        voeg gekookt water van ong. 80°C toe en schuim op met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Moment van de dag: Ochtend/Namiddag/Avond     een matcha klopper.        

Omschrijving:                                                                                                                                                                                                                                                                     
Witte thee Pai Mu Tan of White Peony is een milde thee in                                                                                                                                                                     
de meest pure vorm. De bladeren zijn na de oogst enkel                                                                                                                                                    
gedroogd. De smaak is zacht en ietwat zoetig en bloemig;                                                                                                                                                       
Deze witte thee is afkomstig uit de biologische landbouw!                                                                                                                                                    
Deze zeldzame witte thee uit de provincie Fujian wordt                                                                                                                                                         
gemaakt van zeer kleine knopjes en blaadjes die in het vroege                                                                                                                                              
voorjaar worden geplukt net voor ze opengaan. De blaadjes                                                                                                                                       
worden gestoomd en gedroogd en hierna zien ze eruit als mini                                                                                                                                       
boeketjes met witte bloempjes en kleine blaadjes. Deze witte                                                                                                                                    
thee geeft een helder, licht aftreksel met een fris aroma en                                                                                                                                     
een zachte fluwelen smaak. 


