Koffie

T&KO
Tiensestraat 65
3000 Leuven
+32 456 02 76 84
info@tnko.be
ma tot za: 9u – 17u
zo gesloten

Thee
Geserveerd in een gezellig potje

4,00

Leef
groene & witte thee, met gedroogde bessen en
abrikoos, ginseng wortel & korenbloemen

Espresso
2,50
Dubbele espresso
2,80
Granenkoffie
2,50
Americano
2,60
de klassieker: shot espresso aangelengd met heet
water
Grote americano
2,90
twee shots espresso aangelengd met heet water
Cappuccino*
3,00
shot espresso met opgeschuimde melk
Flat white*
3,30
cappuccino met twee shots espresso
Latte*
3,50
véél opgeschuimde melk met shot espresso
*Gemaakt met havermelk

ToverThee
kruidig & karaktervol op basis van venkel &
gember, verrassend gekleurd door
vlinderbloemetjes

Graag iets extra’s?
extra shot espresso
deca
sojamelk/amandelmelk
rooibosespresso

Liefs
hibiscusbloesem, vlierbes, rozijnen, rozenbottel &
vlierbloesem

Ons specialleke vanaf 2 personen

Kracht
zwarte thee met bergamot
Pittige Prikkels
assam thee met stukjes gember, kruidnagel,
kaneelstokjes, kardemom, venkel & anijszaadjes
Puur
groene sencha thee
Neem je tijd
jasmijnparels
T&Ko Thee
een thee om van te genieten: appel,
citroenmelisse, tulsi, gember, limoen, verbena,
moringabladeren, citroenzeste & saffloerbloemen
Zachtheid
rooibos
Kapoen
appel, hibiscusbloesem, vliesbessenbloesem, zure
kers, frambozen & aardbei
MoNUmentje
om hier en nu te zijn: rooibos-thee met koriander,
limoengras, appel, passievrucht & bloesems
Snoeper
stukjes cacao (42 %), chicoreiwortel, kokoschips
& ander snoeperig lekkers
Thee van het seizoen
vraag maar raak naar de samenstelling van onze
seizoensthee!
Geserveerd in een verwarmend glas

4,00

Opwarmer
verse gemberthee met rozenblaadjes
Opkikker
verse muntthee met pijnboompitjes
Ons specialleke vanaf 2 personen

6,00 pp

Theeklets
grote theepot met aangepaste versnaperingen

+0,30
+0,30
+0,30
+0,50
6,00 pp

Koffiekrans
grote thermos filterkoffie met aangepast lekkers

Meer warms
Warme chocola
havermelk met stukjes donkere chocolade
extra soja-slagroom

3,50
+0,50

Choco Latte
havermelk met stukjes donkere chocolade &
een shot espresso

3,80

Warm appelsap
met gember & kaneel

3,00

Chai latte

3,50

Matcha latte

4,75

Fris
Plat water/bruisend water
Vers sinaasappelsap
Appelsap
Appel-kersensap
Wispelturig water
bruiswater met munt & citrusvruchten

2,50
4,00
3,00
3,00
2,80

Huisgemaakt

SPEELSE ijsthee
hibiscusbloesem, vlierbes, rozijnen,
rozenbottel & vlierbloesem
FRISSE ijsthee
groene mate, citroengras, sinaasappel- &
citroenschil
BLIJE ijsthee
rooibos, citroengras, gember, gedroogde
appel & sinaasappelschil & kaneel
Ijskoffie
Vrolijke vlierbloesemlimo
Royale rabarberlimo

3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50

Lekker voor klein & groot

Roze koffie
sojamelk met rode vruchten
Chocolade koffie
sojamelk met chocolade

3,00
3,00

Ontbijt

Huisgemaakt lekkers

Desemboterham van de dag met…
… huisgemaakte confituur
… chocoladehagel
… pindakaas
… hummus

4,00
4,00
4,00
4,00

Suikerbolletje met gember & kaneel

3,50

Huisgemaakte croissant met sojamargarine &
huisgemaakte confituur
4,00
Mandje brood
7,50
brood van de dag, suikerbrood met gember &
kaneel, klein meergranenbroodje met
soyamargarine & 3 soorten beleg naar keuze
Soja-yoghurt met huisgemaakte granola

5,50

Seizoensfruit

2,50

Klein ontbijt
7,90
Huisgemaakte croissant, fruit & kopje thee/koffie
Verwenontbijt
18,00
versgeperst sinaasappelsap, mandje brood,
yoghurt met granola & fruit, kopje thee/koffie

Scones
met jam & amandelroom
glutenvrij kan hier ook!

4,50
+0,50

Pannenkoeken met…
… suiker
… huisgemaakte confituur of ahornsiroop
… chocoladesaus & slagroom
… vanille-ijs & chocoladesaus

4,00
4,50
5,00
6,00

Lava-cakeje met fruit en vanille-ijs

7,00

Verwenbordje
een proevertje van verschillende soorten
gebak

4,00

Alles erop en eraan
kopje koffie of thee met gebak van de dag

5,00

Welkom in T&Ko!
Ons theehuisje is het symbool van onze liefde
& ons respect voor mens & wereld.

Lunch
Super-Soep
Een heuse kom dagsoep met brood &
seizoenslaatje. Liever wat minder? Dan
combineer je zelf naar keuze:
soep van vandaag
met brood
& een seizoenslaatje

Gebak
2,50 – 5,00
bekijk onze toog voor dagelijkse suggesties!

8,50

4,00
1,50
3,00

Quiche van het seizoen
geserveerd met een slaatje

11,90

Salade van het seizoen

11,90

Wij creëren er voor jou een rustige plek waar
je de tijd mag nemen voor een toffe babbel bij
een heerlijk kopje koffie of thee & uitsluitend
plantaardig & huisgemaakt lekkers.
Wij staan met een glimlach voor je klaar!
Hilke & Marina

Speciaal bij T&Ko
en dus glimlachend en van harte aanbevolen

Brood

Onze huisboterham
6,90
met hummus, rucola & zongedroogde tomaatjes
Boterham met…
… tofupesto kiemen & radijsjes
... seitankerrie met ananas & kokosschilfers
… sojaroomkaas, pijnboompitjes, tomaat &
basilicum
… tahin, schijfjes appel, rozijnen, kaneel &
ahornsiroop

7,90
7,90
7,90
8,50

Broodje met paprika-feto, veganaise, olijven &
walnoten
8,90
Een kleine salade bij je boterham kan!

+3,00

KLEIN lunchmenu
één van onze boterhammen met kopje
koffie/thee toe

10,00

LEUK lunchmenu
12,00
een combinatie van 3 sneetjes brood, soep &
dessert

High Tea
19,50 pp
vanaf 2 personen en enkel op reservatie
boterham met hartig beleg, scones met
lemon curd, jam & amandelroom, gebak
& versnapering, met een pot thee (ook
koffie-kan)
Afternoon Tea
8,00 pp
vanaf 2 personen
scones met jam & amandelroom & een
pot thee

Wij werken verpakkingsvrij, maar aan
tijdreizigers tonen wij met veel plezier
onze meeneemopties:
T&Ko beker incl. drankje
6,00
T&Ko brooddoos excl. maaltijd
2,50
Laat (herhaaldelijk) vullen met je keuze
van deze kaart en geniet van 10% korting
op de vermelde prijzen!
Allergenenlijst: vraag er gerust naar!
De samenstelling van onze gerechten kan
lichtjes wijzigen.
Al onze prijzen zijn incl. btw.

