‘t GEWONE

KOUDE MELK

Kaffie

€2.70

Déca kaffie

€2.70

Kleine kaffie

€2.70

Klassiek
Klassiek

Klein en krachtig

Straffe kaffie

Groot en krachtig

Kaffie verkeerd

Kaffie met opgestoomde melk

… met een smaakje

€3.00
€3.10
+ €0.50

THEE’S
Pip's thee is gemaakt van hele theebladeren,
kruiden of stukjes echt fruit. U krijgt de
kwaliteit van losse thee, verpakt in een handig
theezakje. Elk theezakje is individueel verpakt
in een stijlvol doosje.

€2.70

€2.30
€2.70
€2.70

Gewoon
Met honing
Sneeuwwitje

€2.70
€3.20
€8.00

… met een smaakje

FRUIT INFUSIES

Vanille-hazelnoot-caramel

ZWARTE THEE

CHOCO FANTASIE

€3.10
€3.10
€3.10
+ €0.50
+ €0.50

Green Tea Bancha, China Jasmine,
Green Lemon Tea, Gunpowder

Oreo choco

Chocolademelk vanille met slagroom,
Oreokoekjes en chocoladetopping

KRUIDEN INFUSIES

Chamomile, Ginger Lemon, North American
Mint, Liquorice Mint, Rosehip Hibiscus, Rooibos,
Lemon Grass

VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE

Malteser choco
€3,00
€3,00

Chocolademelk caramel met slagroom,
Maltesers en carameltopping

Hazel choco

IJSKOUDE KAFFIE
Koude latte

€3.10

… met een smaakje

+ €0.50

Latte met ijsblokjes
Vanille-chocolade-hazelnootspeculaas-caramel-kaneel

Oreo frappuccino

Kaffie vanille, ijscréme, slagroom,
Oreokoekjes en chocoladetopping

Malteser frappuccino

Kaffie caramel, ijscréme, slagroom,
Maltesers en carameltopping

Choco frappuccino

Kaffie, pure chocolade, ijscréme,
slagroom en chocolade crispies

€4.00

€4.00

€4.00

Chocolademelk hazelnoot met slagroom,
brésiliennenootjes en carameltopping

Speculaas choco

Chocolademelk speculaas met slagroom,
carameltopping en speculaascrumble

Crispy choco

Chocolademelk brullée met slagroom,
witte chocolade crispies en
witte chocoladetopping

Smartie choco

Chocolademelk met slagroom,
chocoladetopping en smarties

Mallow choco

Chocolademelk caramel met marshmallows
en chocoladetopping

+ €0.50

Choco latte

Kleine kaffie, chocoladedruppels en
opgestoomde melk

€3.90

Oreo latte

Latte vanille met slagroom, Oreokoekjes
en chocoladetopping

Malteser latte

Latte hazelnoot met slagroom,
gemalen hazelnoot en carameltopping

Latte speculaas met slagroom, carameltopping
en speculaascrumble

Crispy latte
€3.90

€3.90

€3.90

€3.00

Roomuccino

€3.00

… met een smaakje

+ €0.50

… met suikervrij smaakje

+ €0.50

Kleine kaffie met melkschuim
Kaffie met slagroom

Vanille-chocolade-hazelnoot-speculaascaramel-brulée
Vanille-hazelnoot-caramel

€3.60

LATTE FANTASIE

Speculaas latte
€3.90

€3.60

Cappuccino

ROOMUCCINO FANTASIE
Oreocino

€3.80

Maltesercino

€3.80

Hazelcino

€3.80

Kaffie vanille met slagroom,
Oreokoekjes en chocoladetopping

Hazel latte

(ook met warme melk zonder choco)

GROENE THEE

… met een smaakje

Latte caramel met slagroom, Maltesers
en carameltopping

Cotton Candy, Fruit Garden, Strawberry Lime
English Breakfast, Darjeeling, Earl Grey, Chai

€3.10

Kleine kaffie met opgestoomde melk
en melkschuim

Kruidige thee met opgestoomde melk

Vanille-chocolade-hazelnoot-speculaascaramel-brulée

… met suikervrij smaakje

Latte Macchiato

Chai tea latte

WARME CHOCOLADE
Witte chocolade
Melk chocolade
Donkere chocolade

CAPPUCCINO

Vanille-chocolade-hazelnoot-speculaascaramel-brulée

WARME MELK

Melk met advocaat en slagroom

Vanille-chocolade-hazelnoot-speculaascaramel-brulée

PIP’S WHOLE LEAF THEE

Gewoon
Cécémél
Fristi

LATTE’S

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

Latte brullée met slagroom, witte
chocolade crispies en witte chocoladetopping

Kaffie caramel met slagroom,
Maltesers en carameltopping

Kaffie hazelnoot met slagroom,
brésiliennenootjes en carameltopping

Specucino

€3.80

Crispycino

€3.80

Smartiecino

€3.80

Mallowcino

€3.80

Kaffie speculaas met slagroom,
carameltopping en speculaascrumble

Kaffie brullée met slagroom, witte
chocolade crispies en witte chocoladetopping

Kaffie chocolade met slagroom,
chocoladetopping en smarties

Smartie latte

€4.00

Kaffie caramel met marshmallows en
chocoladetopping

Mallow latte

€4.00

STERKE KAFFIE

Latte chocolade met slagroom,
smarties en chocoladetopping

Latte caramel met marshmallows en
chocoladetopping

Ierse kaffie

€8.00

Hasseltse kaffie

€8.00

Franse kaffie

€8.00

Italiaanse kaffie

€8.00

Advocaat kaffie

€8.00

Straffe choco

€8,00

Lumumba

€8,00

Kaffie, whisky, slagroom
Kaffie, jenever, slagroom

€3.90

€3.90

Ook met:
Sojamelk
Amandelmelk
Suikervrije smaakjes

Vanille – hazelnoot - caramel

Kaffie, cognac, slagroom
Kaffie, amaretto, slagroom
Kaffie, advocaat, slagroom
Chocolademelk met koffielikeur en slagroom
Chocolademelk met rum en slagroom

