
koffie & thee

vetarme smoothies

bowls & smoothies
koffie €2,50
cappuccino €2,90
latte macchiato €3,35
cafe latte €3,35
special latte €3,60
met slagroom en topping €4,10
iced coffee special €4,75
espresso €2,50
doppio €3,40
espresso macchiato €2,75
flat white €3,50
chai latte €3,75
dirty chai latte €4,25
thee €2,60
gemberthee (thee met citroen,
gember en kaneel)€3,25
verse munt thee €2,90
tony's chocolonely €3,00

havermelk/sojamelk/kokosmelk +€0,40

sweets

L I K E  U S ?  T A G  @ H O V C O N C E P T S T O R E

HØV MENU
N I C E  T O  H Ø V  Y O U !

cold drinks
verse jus d'orange €3,50
appelsap € 2,75
perensap €2,75
home made icetea €2,50
earth water €2,80
earth water sparkling €2,80
frisdrank: zie vitrine of vraag het
aan ons

açaï bowl €8,75
superfood bowl van de açaï bes met
homemade granola, vers fruit en toppings
mighty mango bowl €8,50
mango bowl met homemade granola, vers
fruit en toppings

green booster €4,95
spinazie, avocado, banaan, gimber en
sinaasappel
açaï smoothie €5,25
açaï, aardbei en kokosmelk 
pink power €4,75
rood fruit, banaan, munt, biologische yoghurt
natural pina colada €4,95
ananas, mango, passievrucht, banaan,
kokosmelk
kindersmoothie €3,75
banaan, aardbei, biologische yoghurt

Take away: onze to go smoothies gaan met je
mee in een duurzaam glazen flesje. Neem je
flesje de volgende keer mee en je ontvangt
dan  €0,50 korting op je smoothie. 



sweets

vetarme smoothies

bekijk ons assortiment
homemade sweets in de
gebaksvitrine
lactosevrij , vegan of glutenvrij?
Wij helpen je graag. 

lunch 

sweets

L I K E  U S ?  T A G  @ H O V C O N C E P T S T O R E

HØV MENU
N I C E  T O  H Ø V  Y O U !

sunny smashed avocado €8,50
zuurdesem broodje van het Vlaamsch broodhuys
met smashed avocado, feta, limoen,
cherrytomaatjes en toppings
optioneel: gerookte kip (+€1)
golden oldie €7,50
zuurdesem broodje van het Vlaamsch broodhuys
met oude kaas en keuze uit vijgenjam of
mosterd
melted tuna €7,75
zuurdesem broodje van het Vlaamsch broodhuys
met tonijn, gesmolten kaas en salade
panini traditional €6,00
panini met ham en kaas
panini Italiano €7,75
panini met Italiaanse tomatensaus, salami, kaas,
mozzarella en basilicum
wrap tuna €6,25
groentewrap met roomkaas, homemade
tonijnsalade, rucola en rauwkost
chickalicious €7,75
groentewrap met gerookte kip, homemade
limoenmayonaise, avocado, rucola, tomaat en
mango
veggie wrap €7,75
groentewrap met homemade hummus, gegrilde
groenten en rucola

LØV for food, bij ons vind je zo veel mogelijk
homemade en werken we waar mogelijk met
verse en duurzame ingrediënten

let's go banana's €2,50         
homemade bananenbrood
(lactosevrij)
sweets to share €14,50 p.p. 
samen genieten van al het
lekkers dat HØV te bieden heeft?
Kies dan voor sweets to share;
een plankje met kleine taartjes,
sweets, pancakes en yoghurt met
vers fruit, van tevoren reserveren.
Ook leuk om cadeau te geven!
sweetbox €10,75                      
een boxje gevuld met heerlijke
HØV sweets, o.a. blondies,
cheesecake en fudge. Van
tevoren reserveren!

breakfast all day long
Take the day away  €12,50           
ontbijtplankje met bananenbrood,
verse jus d'orange, yoghurt met
granola en vers fruit

Pancake party €8,75
spelt-bananen pannenkoekjes
met vers fruit en toppings
keuze uit ahornsiroop of caramel
chocolate 


