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COFFEE

COFFEE

Chocolate Co�ee 4,8

Ristretto 3,5

Co�ee syrup 0,5

vanille, kokosnoot, caramel, hazelnoot &amandel

Extra shot espresso 0,9

5,8
Espresso, chocolade, warme melk en slagroom

Een kleine espresso, extra sterk

Een vloeibare bonbon, heerlijk vol van smaak

Zwarte ko�e op basis van een espresso

Espresso met een wolkje melkschuim

Espresso met warme melk

Dubbele ristretto met warme melk en zachte melkschuim

Espresso met warme melk en zachte melkschuim

Espresso met warme amandelmelk en zachte melkschuim

Espresso met veel warme melk 

Espresso met veel warme kokosmelk 

Warme melk, espresso en daar bovenop zachte melkschuim

3,8

Espresso 3,5 4,42,6

Americano 3,5 4,42,6

Espresso Macchiato 3,82,9

Cortado 3,82,9

Flat White 3,9

Cappuccino 4 53

Almondccino 4,5 5,53,5

Latte 4 53

Coconut Latte 4,5 5,53,5

Latte Macchiato 3,8

We bereiden je ko�e ook graag met haver-
melk, sojamelk, amandelmelk of kokosmelk. 0,5

DOE EENS WAT PLANTAARDIGER

1 bonbon 1

6 stuks 5,5

10 stuks 9

20 stuks
Chocolade tru�el

17,5

1,5
Per stuk

BONBONS

Chocolade bevat sto�en zoals theobromine, 
phenylethylamine en serotonine. Het gee� niet als 
je ze niet kunt uitspreken, het belangrijkste om te 
onthouden is dat ze je een gelukzalig gevoel geven.

Stel je eigen schaal met ambachtelijke bonbons en 
chocolade samen en maak jezelf gelukkig! 
(Alles wat je overhoudt neem je gewoon mee)

7,4
8 bonbons

CHOC VERDOSEo

SPECIALS

Van Gogh Freak Shake 6,9

Afgetopt met een donut

Rembrandt Freak Shake 7,9

Afgetopt met macarons



PASTRIES

Chocolade cake 5,5

Appeltaart

Kijk voor het actuele aanbod even in de vitrine

4,9

CAKES

Lemon Mu�n 3

Salty Caramel Mu�n 3

Chocolate Overkill Mu�n 3

MUFFINS

Caramel Cookie 2,5

Chocolate Cookie 2,5

COOKIES

Rockslide Brownie 4,9

BROWNIES

MACARONS

Krokant van buiten en chewy vanbinnen; de twee 
luchtige amandelschuimpjes en een smaakvolle 
ganache vulling ertussen zorgt voor een ware 
smaaksensatie.

Per stuk 2

Red Velvet cake 5,5

Bananenbrood (homemade) 3,9





TEA

BLACK TEA

Amsterdam blend kaneel, vanille & kruidnagel

Jasmijnbloesem

framboos, cranberry & rozen
walnoten, kardemom, sinaasappelschillen 
& sinaasappelbloesem

amandel, mate, kokosrasp, rozen & 
korenbloem

witte thee Pai Mu Tan, witte thee Mao 
Feng, groene thee Chun Mee, kaneel, 
gember, cacao, kurkuma, zwarte peper, 
anijs, chili, rozen, kardemom, bourbon 
vanille, kruidnagel & citroengras

witte thee, appel, gesuikere ananasstukjes, 
bamboo blad, munt, bramenblad, rozen & 
goudsbloembloesem

cacaostukjes, bessen, appel, dadels, 
kaneel, yoghurt crispies, rozenbloesem & 
korenbloesem

gecarameliseerde amandelen, kaneel, 
appel & rode biet

Melisseblad, rozenbottelschil, venkel, 
citroengras, rozenbloesem, kardemom, 
kamille, pepermuntblad, salie blad & 
nootmuskaat

rooibos, kweepeer, appel, munt, ginkgo, 
sinaasappel, jasmijn bloesem, citroengras, 
zoethout, kiwi & goudsbloem bloesem

sinaasappelschillen & korenbloembloessem

kaneel, amandelstukjes, citroenschil  & 
rozenbloesem

TEA

Verse munt thee

Mealime

GREEN TEA

Jasmine
Enchanted garden
Cardamom Vanilla 

HERBAL TEA

Soul healer

SPECIAL TEA

Cinnamon love 

Racy Bamboo

Peaceful dip

Caramel almond

11,56,53,5

11,56,53,5

11,56,53,5

11,56,53,5

Racy Zestea

Green almond 

Chocolate heaven

3,1

Gember thee 3,1

1p 2p 4p

TEA FOR HOME

Onze theesoorten zijn ook los verkrijgbaar. Ze zijn
verpakt per 100 gram, wat genoeg is voor ruim 40
kopjes thee. Neem een kijkje in onze shop en
neem je favoriete thee mee!

1 bonbon 1

6 stuks 5,5

10 stuks 9

20 stuks
Chocolade tru�el

17,5

1,5
Per stuk

BONBONS

Chocolade bevat sto�en zoals theobromine, 
phenylethylamine en serotonine. Het gee� niet als 
je ze niet kunt uitspreken, het belangrijkste om te 
onthouden is dat ze je een gelukzalig gevoel geven.

Stel je eigen schaal met ambachtelijke bonbons en 
chocolade samen en maak jezelf gelukkig! 
(Alles wat je overhoudt neem je gewoon mee)

7,4
8 bonbons

CHOC VERDOSEo





COLD DRINKS

ICED COFFEE

Original Iced Co�ee 3,8

Original Iced Co�ee 4,8

Dalgona Iced Co�ee 4,8

Met slagroom en caramel

De hit uit Zuid-Korea

vanille, kokosnoot, caramel, hazelnoot & amandel

100% FRUIT

Verse sinaasappelsap 3,6

Appelaere appelsap 2,9

Perelaere perensap 2,9

FRIS

Fritz Kola 2,9

Fritz Kola Light 2,9

Earth Water 2,9

Earth Water Sparkling 2,9

Fritz Limo Appel-Kers 2,9

Fritz Limo Orange 2,9

Ginger Ale 2,9

SMOOTHIE

Extra Energy 4,5

aardbei & banaan

Mad Berries 4,5

framboos, banaan & braambes

Tropical Twist 4,5

papaja, mango & ananas

Co�ee syrup 0,5

Extra shot espresso 0,9

Slagroom 0,5

Fritz Kola is ontstaan in Hamburg waar een paar 
studenten bedachten dat het beter kon en dat proef je. 

Earth Water doneert 100% van de winst aan 
drinkwaterprojecten

BUBBLE ICE TEA

Mango 4,2

Green Apple 4,2

SPECIALS

Van Gogh Freak Shake 6,9

Afgetopt met een donut

Rembrandt Freak Shake 7,9

Afgetopt met macarons





HOT SPECIAL DRINKS

HOT CHOCOLATE

Original Dark Chocolate 3,9

Original White Chocolate 3,9

HOT CHOCOLATE SPECIALS

Hot Chocolate Sensation 4,9

Hot Chocolate Espresso 4,9

SUPERFOOD LATTE

Golden Tumeric Latte 4,5

Kurkuma, gember & kokosbloesemsuiker

Beetroot Cacao Latte 4,5

Rode biet, cacao, gember & kokosbloesemsuiker)

Guarana Cacao Latte 4,5

Guarana, cacao & kokosbloesemsuiker

Green Matcha Latte 4,5

Groene matcha & kokosbloesemsuiker

CHAI

Spiced Chai Latte 4,2

Vanilla Chai Latte 4,2

Chai is het oosterse woord voor kruidenthee

Co�ee syrup 0,5

vanille, kokosnoot, caramel, hazelnoot &amandel

Extra shot espresso 0,9



FOOD TO FEEL GOOD

Morning sunshine 5,9
Gevulde croissant met chocoaldepasta en vers fruit

Good morning 3,9
Croissant jam/kaas

Do Da Avocado 7,9
Geroosterd brood met avocado & omelet

First Full of Veggie 7,9
Molenaarsbrood wit of bruin. Mozzarella, tomaat, 
pesto & basilicum 

ChiqueoChicken 7,9
Molenaarsbrood wit of bruin. Kipreepjes, verse 
mesclun sla  & dressing

Zen with Salmon 7,9
Molenaarsbrood wit of bruin. Gerookte zalm, avocado, 
roomkaas bieslook & groene salademix

FANTOASTIC TOSTI

Fantoastic Classic
Kaas

5,9

Melttasty Tuna
Tonijn & cheddar kaas     

Krokant van buiten en zacht van binnen

Melttasty Salmon
Zalm & roomkaas    

Melttasty Capreze
Mozzarella, pesto & basilicum

7,9

8,9

6,9

MELTTASTY (FOCACCIA)

Live Up
Granola açai & yoghurt

Een kunstwerk met prachtige kleuren & vers fruit. Neem 
één van de verschillende smaken smoothie bowls.

Power Up
Açai smoothie bowl

6

6

SOUL FULL OF BOWL



Dutch & Delicious 5,9
Pancake uit de oven met chocolade saus & vers fruit   

The Tower Of Smikkel 5
Een toren van pannenkoekjes die jezelf mag versieren

THE TUMMY YUMMY PANCAKES

Get Bready 4,9
Versgebakken broodjes met tapenade

My Glorious Nacho Moment 6,9
Tortilla chips met cream fresh & jalapenos

ON THE SIDE

STACKS OF HAPPINESS BURGERS 

Mighty Mushroom (vega) 13,9
Portobello burger, uienkon�jt, tru�elmayonaise, 
cheddar kaas, tomaat & mesclun sla

My Best Friend (halal) 13,9
Sappig rundvleesburger, tru�elmayonaise, cheddar 
kaas,uienkon�jt, tomaat & mesclun sla

Alle onze burgers worden met salade & zoete 
aardappelfrietjes geserveerd. 

NATURE’S TOUCH SALADS

The Emerial Choice (halal) 7,9
Gekruide kip stukjes, gemende sla, ei, komkommer, 
tomaat & frisse dressing.

The Tuna Takeover 7,9
Tonijn, gemende sla, ei, komkommer en tomaat & 
frisse dressing.    

The Smile of the Salmon 7,9
Zalm, gemende sla, ei, komkommer en & 
frisse dressing.

Of het nou zomer, herfst, winter of lente is: neem 
een salade voor meer energie en een vrolijk humeur.

Laat het ons weten. Dan houden we daar rekening mee.

ALLERGIEËN OF EEN SPECIAAL DIEET?





BETTER TOGETHER

THE DREAM YOU SHARE

Een heerlijke chocoladeverleiding voor de
echte lie�ebbers van chocolade. Dit is hét 
juiste arrangement om de zintuigen te 
stimuleren.

Geniet van een heerlijke chocoladefondue
met vers fruit, marshmallows, lange 
vingers, schuimpjes en warme chocolade 
naar keuze.

Chocoladefondue
12,9 pp

2 - 3 personen

FOUNTAIN OF JOY

Gezond én lekker! Vers fruit, cookies en 
marshmallows overladen met warme 
chocolade in een chocoladefontein. Dat is 
toch een overload van geluk?

Wetende dat chocolade een gelukzalig 
e�ect hee�, wordt dit een pure verwennerij! 
Dip het verse fruit, de lange vingers en de 
zoete marshmallows in de nog zoetere 
warme chocolade en geniet van dit heerlijke 
‘mood food’.

Chocoladefontijn
14,9 pp

Min. 4 personen € 10,9 per extra persoon

SKY HIGH TEA TIME

Ideaal voor het lekker bijkletsen en genieten 
met je vriendinnen, je familie of partner. 
Laat je verrassen door de hartige hapjes, 
mini-broodjes, onbeperkt Herbal Tea, zoete 
lekkernijen en een chocoladefondue.

29,9 pp





Gedreven door het verlangen 

mensen blij te maken met de 

heerlijkste smaken, de meest 

fantastische geuren en de mooiste 

designs, reisden wij de hele wereld 

af. We deden inspiratie op van 

Londen tot Zürich, van New York 

tot Dubai. Zorgvuldig selecteerden 

wij de heerlijkste smaken, geuren 

en sensaties.

 

Met trots en liefde heten wij jou 

welkom het resultaat  te ervaren: 

Chiqueolatte.

 

Proef een van de vele soorten 

ko�e die speciaal voor ons zijn 

gebrand of een van onze vij�ien 

soorten thee met elk een eigen 

verhaal. Geniet van de unieke 

smaken van ons uitgebreide 

chocolade assortiment dat 

a�omstig is uit meer dan vij�ig 

landen. Wees klaar voor een ultiem 

gelukgevoel als de 

chocoladefondue of chocolade 

fontein tevoorschijn komt.

Maar bovenal: verander een 

bezoek in een bijzondere ervaring.



www.chiqueolatte.nl

wi� code: chocolade


