drinken//

WARM

KOFFIE

Thee

Sync Ok gebruikt Earth coffee, onderdeel van Earth water.
De volledige winst van Earth concepts gaat naar waterprojecten
en koffieplantages. Daarnaast wisselen we af in specialty bonen.

Kistje van de keizer
Zwarte thee en een zachte variant van lapsang souchong
Earl grey
Klassieke Engelse zwarte thee

Espresso (dubbel)
Koffie op zijn puurst, zonder poespas

2,50/3,15

Espresso macchiato (dubbel)
Pure koffie met een dot zijdezacht melkschuim

2,65/3,25

Americano
Het bakje pleur zoals we het kennen

2,75

Aeropress
Slow coffee gezet met specialty boon, zachte
en veelzijdige smaak

3,80

Cortado
Halfom espresso en warme melk

2,85

2,70/3,40

Lung Ching
Zachte groene thee uit China met rijpe smaak
Jasmijn Chung Hao
Groene thee uit China met bloemige jasmijn
Milky Oolong
Licht gefermenteerde groene thee met een zoet/romige smaak
Rooibos Bio
Zacht zoete smaak van rode bos plant
Groene chai
Japanse sencha, appel, kaneel, sinaasappel, cardamom, peper,
koriander en kruidnagel

Flat white
Het dubbelsterke zusje van de cappuccino

3,65

Cappuccino
Mooi evenwicht van een derde espresso, melk en schuim

2,99

Cafe latte
Oftewel koffie verkeerd, lekker veel melk

3,50

Latte macchiato
De minst sterke koffie met veel melk en veel zacht schuim

3,60

Coffee free Latte’s
Kies uit: Chai latte, golden latte, red velvet latte of matcha latte

Kamille
Van de kamillebloem. Milde thee, werkt rustgevend.

3,75

Verse thee
Munt of gember/limoen

Verveine/brandnetel
Pure kruidenthee. Mooie digestief omdat het de spijsvertering
ondersteunt
Champagne cassis
Witte/groene thee, verbene, lemongrass, zwarte/rode bessen,
rozenbloesem, zonnebloem

3,45

// Alle drankjes kunnen gemaakt worden met de volgende melk: Sproud,
havermelk (<100ppm), kokosmelk, sojamelk, amandelmelk, koemelk (+0,25)

fris
Gember shot
Home made ginger beer
Johan’s kombucha
Home made ijsthee

koud
3,20
2,95

SOOF 25cl
tapwater 1,95 plat/bruis 2,95
Dit Nederlandse label maakt natuurlijke siropen van niets anders
dan fruit, groenten en kruiden.
Blueberry/lavender/blackcurrant/apple
Mint/lemon
Rose/pear/cardamom

IJSKOUD
Smoothie mango/banaan/limoen
Smoothie gember/kurkuma/mango/appel
Smoothie rood fruit/banaan/munt
Milkshake mango/limoen/kokosmelk
Iced americano
Iced aeropress
Iced latte
Koffie of matcha/chai/golden latte. Met je favoriete melk

3,95
3,95
3,95
4,50
2,95
3,95

3,95

