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Choco Royal 



 

 
 

Thee Royal  
 

 

Wi�e thee     € 4,00 
Goede Tijden (China): Pai Mu Tan met een kruidige en 
bloemige smaak. Deze combinatie van fijne witte thee met 
rozenbaadjes en korenbloemblaadjes is onweerstaanbaar! 
 

Groene thee      € 4,00 
Kruidentuin: Mengeling van groene Assam thee en fijne  
kruiden zoals komijn, anijs, venkel, koriander en munt.   
Geeft een  verrassende en gemakkelijk verteerbare infusie.  
 

Zwarte thee      € 4,00 
Earl Grey Classic: Verfrissende mengeling van zwarte  
thee, gearomatiseerd met bergamot.  
 

Kruideninfusie     € 4,00 
Betoverende verfrissende kruidenmix met pepermunt,  
hibiscus, basilicum, tijm, vrouwenmantel en salie.  
 

Vruchteninfusie     € 4,00 
Hot and Sweet:  Pittig infuus met frisse en zoete smaak!  
Met appel, gember en citroengras.  
 

Summer Lemon    € 4,00 
Een samenstelling van fijne vruchtjes en het zachte aroma 
van Citroen. Met appel , hibiscus, bloesems, rozenbottel,  
limoengras, citroenmelisse en natuurlijke aroma’s van citroen. 

Espresso Royal  
 

Espresso  (5 cc) € 3,20 
Kleine koffie met veel aroma en textuur 
 

Lusso Espresso  (5 cc) € 5,50 
“Verwen” koffie met veel aroma  
 

Américano  (16 cc) € 3,20 
Lungo, grote koffie met veel aroma en textuur 
 

Lusso Americano  (16 cc) € 5,50 
Lungo “verwen” koffie met veel aroma en textuur 
 

Cappucinno  (22 cc) € 4,80 
1/4 espresso + 3/4 opgestoomde melk 
 

Espresso Macchiato  (12 ccl) € 4,70 
1/2 espresso + 1/2 opgestoomde melk   
(vollere koffiesmaak) 
 

La�é  (34 cc) € 4,80 
Espresso met veel opgestoomde melk  
(overheersende melksmaak) 
 

Affogato “Vaniglia” (16 cc)  € 5,70 
1/4 espresso + 3/4 vanille-ijs  
 

Affogato “Bisco2 Caramella3”(16 cc) € 5,70 
1/4 espresso + 3/4 speculaasijs  
 

Espresso con Panna  € 4,60 
Espresso met veel slagroom  
 

Mocha   € 4,80 
1/3 espresso + 2/3 opgestoomde melk,  
afgewerkt met slagroom en chocolade ganache 
 

Corre�o  (8 cc) € 5,00 
3/4 espresso + 1/4 grappa 
 
 

Deze koffie onderscheidt zich van ons klassieke gamma door 
zijn sublieme koffiesmaak. Door gebruik van hoogwaardig 
gebrande koffie en een hoge dosering verkrijg je een smaken-
palet wat iedere koffieliefhebber weet te waarderen.  
Deze koffie is tevens ook arm aan cafeïne . 

  Choco Royal 
 

 

Warme chocolademelk “huisbereid”  
Keuze uit fondant, melk of witte chocolade 
 

Warme chocomelk € 3,60 
 

Chocochino € 3,80 
(met veel slagroom) 
 

Malteser choc € 4,40 
(met slagroom en Maltesersnoep) 
 

Smar3es choc € 4,40 
(met slagroom en smarties) 
 

Marshmellow choc € 4,40 
(met slagroom en marshmellowsnoep) 
 

Bounty choc € 4,40 
(met slagroom en kokos en chocolade) 
 

Espresso choc € 4,70 
(met slagroom en een espresso toets) 
 

Parijse choc € 7,70 
(met slagroom en cognac)    
 

Ierse choc € 7,70 
(met slagroom en whiskey)    
 

Caraïbische choc € 7,70 
(met slagroom en Rhum) 
 

 


