Geserveerd in een verwarmend glas

T&KO

Opwarmer
verse gemberthee met rozenblaadjes

Tiensestraat 65
3000 Leuven
+32 456 02 76 84
info@tnko.be

Thee

Opkikker
verse muntthee met pijnboompitjes

Koffie

ma tot za: 9u – 17u
zo gesloten

Geserveerd in een gezellig potje

4,00

4,00

Leef
groene & witte thee, met gedroogde bessen en abrikoos,
ginseng wortel & korenbloemen
ToverThee
kruidig & karaktervol op basis van venkel & gember, verrassend
gekleurd door vlinderbloemetjes
Liefs
hibiscusbloesem, vlierbes, rozijnen, rozenbottel & vlierbloesem

Espresso
Dubbele espresso
Granenkoffie
Americano
de klassieker: shot espresso aangelengd met heet water
Grote americano
twee shots espresso aangelengd met heet water
Cappuccino*
shot espresso met opgeschuimde melk
Flat white*
cappuccino met twee shots espresso
Latte*
véél opgeschuimde melk met shot espresso

2,50
2,80
2,50
2,60
2,90
3,00
3,30
3,50

*Gemaakt met havermelk
Kracht
zwarte thee met bergamot
Pittige Prikkels
huisgemaakte kruidenthee met stukjes gember, kruidnagel,
kaneelstokjes, kardemom, venkel & anijszaadjes

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

Puur
groene sencha thee

Speciallekes vanaf 2 personen
Theeklets

Neem je tijd
jasmijnparels

7,90 pp

grote theepot met aangepaste versnaperingen

Koffiekrans
T&Ko Thee
een thee om van te genieten: appel, citroenmelisse, tulsi,
gember, limoen, verbena, moringabladeren, citroenzeste &
saffloerbloemen

+0,30
+0,30
+0,50
+0,50

7,90 pp

grote thermos filterkoffie met aangepast lekkers

Meer warms

Zachtheid
rooibos

Warme chocola
havermelk met stukjes donkere chocolade
extra soja-slagroom

Kapoen
appel, hibiscusbloesem, vlierbessenbloesem, zure kers,
frambozen & aardbei

Choco Latte
3,80
havermelk met stukjes donkere chocolade & een shot espresso

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!

3,50
+0,50

Warm appelsap
met gember & kaneel

3,30

Chai latte*

3,50

Matcha latte*

4,75

Latte van het seizoen

4,75

Fris
Plat water/bruisend water 2,50
Vers sinaasappelsap
4,00
Appelsap
3,00
Appel-kersensap 3,00
Wispelturig water
bruiswater met kruiden & fruit van het seizoen

2,80

Huisgemaakt

SPEELSE ijsthee
3,00
hibiscusbloesem, vlierbes, rozijnen, rozenbottel & vlierbloesem
FRISSE ijsthee
groene mate, citroengras, sinaasappel- & citroenschil

3,00

BLIJE ijsthee
rooibos, citroengras, gember, gedroogde appel &
sinaasappelschil & kaneel

3,00

Ijskoffie

3,50

Vrolijke vlierbloesemlimo

3,50

Royale rabarberlimo

3,50

Roze ijs'koffie'
ijskoude havermelk met bosvruchten

4,50

Chocolade koffie
koude havermelk met chocolade

3,50

Gele ijs'koffie'
ijskoude havermelk met banaan&mango

4,50

