HØV MENU
NICE TO HØV YOU!
koffie & thee
koffie

ontbijt
€ 2,50

€ 2,90

cappuccino

€ 3,35

latte macchiato

€ 3,35

cafe latte

special latte

€ 3,60

espresso

€ 2,30

met slagroom en topping
doppio

€ 4,10

€ 3,40

espresso macchiato

€ 2,60

chai latte

€ 3,60

flat white

€ 4,00

dirty chai latte
thee

€ 3,50

take the day away

ontbijtplankje met bananenbrood, vers
fruit, Griekse yoghurt* met homemade
granola en verse jus
*optioneel: plantaardige yoghurt + €0,50

€ 12,50

açaï bowl

€ 8,50

mighty mango bowl

€ 8,50

superfood bowl van de açaï bes met
homemade granola, vers fruit en diverse
toppings
mango bowl met homemade granola, fruit
en toppings

€ 2,50

vetarme smoothies
€ 3,25

winterthee (gemberthee met
sinaasappel, tijm en kaneel)
verse munt thee

tony's chocolonely chocomelk

€ 2,90

€ 3,00

smoothies

havermelk/sojamelk/kokosmelk +€0,40

beet it

cold drinks
verse jus d'orange

rode biet, wortel, appel, sinaasappel

€ 3,50

appelsap 20 cl

€ 2,60

fritz kola 20 cl

€ 2,80

perensap 20 cl

€ 2,60

plat water

€ 2,50

bruiswater

frisdrank specials

€ 2,50

vraag ons naar de specials
van dit moment

€ 4,75

wake up call coffee

espresso, banaan, dadel, cacao,
amandelmelk

sweets

pink power

rood fruit, banaan, munt, yoghurt

€ 4,75

€ 4,50

*optie plantaardige yoghurt +€0,50

special smoothie

€ 4,75

kindersmoothie

€ 3,50

vraag ons naar de special
banaan, aardbei, yoghurt

LIKE US? TAG @HOVCONCEPTSTORE
WWW.HOVCONCEPTSTORE.NL

HØV MENU
NICE TO HØV YOU!
sweets

lunch

bekijk ons assortiment

homemade taarten en koeken
in de gebaksvitrine

lactosevrij, vegan of glutenvrij? Wij
helpen je graag

let's go banana's

€ 2,50

homemade bananenbrood
(lactosevrij)

€14,50

sweets to share

geniet samen van HØV

p.p.

vetarme smoothies

sweets en laat je door ons

verrassen, incl. koffie/thee
van te voren reserveren,
minimaal 2 personen

good to know
lunch to go?

Bekijk onze to go menukaart

very sweet box

smashed avocado

€ 8,25

golden oldie

€ 7,50

panini traditional

€ 6,00

panini Italian

€ 7,00

zuurdesem broodje van het Vlaamsch
broodhuys met smashed avocado,
balsamico, cherrytomaatjes en toppings,
optioneel: gerookte kip (+€0,50)
zuurdesem broodje van het Vlaamsch
broodhuys met oude kaas en keuze uit
vijgenjam of mosterd
panini met ham en kaas
panini met Italiaanse ham, pesto,
parmezaanse kaas, tomaat en rucola

panini brie

panini met brie, appel, honingmosterd
dressing, walnoten en veldsla

panini voor de mini

panini met nutella en banaan

tuna wrap

groentewrap met roomkaas, homemade
tonijnsalade, rucola en rauwkost

lunchspecial

sweets

vraag ons naar de special van het moment

een boxje gevuld met heerlijke HØV
sweets; blondies, cheesecake,
dadeltaart, bliss balls en fudge.
Van tevoren reserveren
€10,75
Je kan onze homemade taarten ook
bestellen voor thuis. Vraag ons naar
de mogelijkheden

LIKE US? TAG @HOVCONCEPTSTORE
WWW.HOVCONCEPTSTORE.NL

€ 7,50

€ 5,25
€ 5,75

