
Edelsteenwater - VitaJuwel

Ons ‘edelsteenwater’ wordt gevitaliseerd door 

een met edelstenen gevulde staaf, ook wel ‘fiool’ 
genoemd. Elk soort kristal of edelsteen heeft 

bijzondere eigenschappen die inwerken op uw 

lichaam, geest en gevoel. 

Wellness  Prijs per karaf 11.00 euro
rozenkwarts - amethist - bergkristal

Verbetert waarneming, intuïtie en empathie

Balance  Prijs per karaf 11.00 euro
sodaliet - chalcedon - bergkristal 

Balans, wijsheid, innerlijke vrede en harmonie

Love  Prijs per karaf 11.00 euro
rozenkwarts - granaat - bergkristal
Laat de liefde in jouw bewustzijn toe

Smoothies

Lovely Green 7.00 euro

Spinazie - avocado - groene appel - banaan

Berry Bomb 7.00 euro

Bosbes - banaan - appel - mango

Hawaiian 7.00 euro

Mango - banaan - appel

Waterkaart

Nordic Life  Per fles 0.5l :  4.50 euro

Nordic Life Sparkling Per fles 0.5l : 4.50 euro

Acqua Panna  Per fles 0.75l : 5.90 euro

San Pellegrino - Sparkling  Per fles 0.75l : 5.90 euro

Perrier - Sparkling  Per fles 0.75l : 5.90 euro

BRU - Mineral Water  Per fles 1.0l : 5.70 euro

BRU - Lichtbruisend  Per fles 1.0l  : 5.90 euro

BATU Kombucha

Ginger & Lemon  5.80 euro

Lime & Mint  5.80 euro

Passion fruit & Hop  5.80 euro

Frisdranken

Spa Reine Plat  2.60 euro

Spa Reine Bruisend  2.60 euro

Coca-Cola  2.90 euro

Coca-Cola Zero  2.90 euro

Schweppes Indian Tonic  2.90 euro

ChariTea Red - 330ml  6.20 euro

ChariTea Green - 330ml  6.20 euro

Appelsap Bio ‘den Boogerd’  3.50 euro

Appel - Peer Bio ’den Boogerd’ 3.50 euro

Appel - Rode vruchten Bio ‘den Boogerd’  3.90 euro

Appel - Framboos Bio ‘den Boogerd’  4.00 euro

LemonAID+ Blood Orange - 330ml  6.20 euro

LemonAID+ Passion Fruit & Mango - 330ml  6.20 euro

Tönissteiner Orange  3.10 euro

Tönissteiner Citroen  3.10 euro

Tönissteiner Vruchtenkorf  3.50 euro

Vers Pompelmoessap  5.50 euro

Vers Sinaasappelsap 5.50 euro

Bieren

Kompel Pils 4%  3.00 euro

Kompel Bovengronds Blond 6%  5.20 euro

Kompel Ondergronds Donker 6%  5.20 euro

Kompel Prion des Fleurs 8%  6.30 euro

Kompel Kriek 3,5%  5.00 euro

Duvel 8,5%  5.50 euro

Hoegaarden 4,9%  3.50 euro

Hoegaarden Radler 2%  3.80 euro

Jupiler 0%  3.70 euro

Witte Wijnen

Fraktique wit  per glas :  6.00 euro
Smaak: fruitige en aardse smaken van mineraliteit  per fles :  22.00 euro

Laureato – Vetrère  per glas :  7.50 euro 
Smaak: volle harmonieuze wijn - rijpe perzik & meloen  per fles :  35.00 euro
geaccentueerd door balsamico

Fedele Bianco bio & vegan friendly  per fles :  22.00 euro 

Smaak: fris fruitig - mineraal - citrus - mango 

Aldeneyck – Pinot Gris “Barrique”  per fles :  41.00 euro 

Smaak: volle harmonieuze wijn - rijpe gele vruchten  

getoast - mineralen 

Aldeneyck – Pinot Blanc  per fles :  39.00 euro 
Smaak: frisse fruitige smaak - appel & citrus  

gerookte mineralen - witte peper

Aldeneyck – Pinot Gris  per fles :  39.00 euro 

Smaak: rijp fruit - rijke smaak met ragfijne zuren  
gerookte mineralen - kruiden 

Saint-Veran ‘A la Côte’ Château Vitallis  per fles :  41.00 euro 

Smaak: heerlijke volle Chardonnay - geconfijte perzik en peer  
bloesems - hazelnoot - botertoets

Rode Wijnen

Fraktique rood  per glas :  6.00 euro 

Smaak: rood fruit - zwarte peper - lange geurige afdronk  per fles :  22.00 euro 

Campo Marina Luccarelli  per glas :  7.50 euro 

Smaak: fluwelige wijn - rijpe bosvruchten  per fles :  32.00 euro 

mokka - kaneel - zachte tannines

Fedele Rosso bio & vegan friendly  per fles :  22.00 euro  
Smaak: sappige elegante structuur rode & blauwe bes - zwarte peper

Aldeneyck – Pinot Noir “Barrique”  per fles :  56.90 euro 

Smaak: veel structuur - zeer elegante kracht  

bessen & kersen - viootjes - subtiele houttoets

Rosé Wijn

Fraktique gris rosé  per glas :  6.50 euro 

Smaak: exotisch fruit en rode bessen  per fles :  25.00 euro

Fedele Rosé bio & vegan friendly  per glas :  6.50 euro
Smaak: zeer karaktervolle rosé - verse rode bessen  per fles :  25.00 euro
kruiden - viooltjes

Bubbels 

Prosecco Le Couchon per glas :  8.50 euro  
Brut of Rosé per fles :  39.00 euro

Prosecco Le Couchon Rosé  0,375cl :  26.50 euro 

Champagne Claude Baron  per glas :  11.00 euro
Cuvée Saphir’ Brut  per fles :  62.00 euro 

Champagne Moët & Chandon  per fles :  85.00 euro
Brut Impérial 

Kleine hapjes

Warme oosterse hapjes met chilisaus  9.00 euro
Portie olijven  4.50 euro
Portie kaas  5.00 euro

Aperitieven

Aperol  9.70 euro

Martini Bellini  8.00 euro

Gin Tonic  14.50 euro
Tanqueray Rangpur gin - Indian tonic

Gin Tonic  14.50 euro
Malfy Rosa - Pink Pepper tonic

Virgin Mojito 0%  9.50 euro

Gin Tonic 0% 11.50 euro
Nona June - Ginger ale

Warme dranken  Alle koffies zijn in décafeïné te verkrijgen.

Espresso  3.50 euro

Koffie / Décafé  3.50 euro

Cappuccino  3.80 euro 

Cappuccino met slagroom  5.00 euro

Koffie verkeerd  3.80 euro

Latte Macchiato  3.80 euro

Warme chocomelk  3.50 euro

Supplement slagroom  1.00 euro

RESTAURANT

Oolong thee

Milky Oolong  4.70 euro
Smaak: licht orchidee-achtige ondertoon met een  
melk- en zijdeachtige textuur

Big Red Roobe  4.70 euro
Smaak: goud/oranje kleurige thee met een aangename  
langdurige nasmaak

Kruidenthee

Cafeïnevrije kruidenthees zijn enorm heilzaam 

en therapeutisch. Vaak worden ze ingezet bij het 

voorkomen van diverse gezondheidsproblemen. 

Onze selectie werkt energetisch en kalmerend.

Energetische thee bio  4.50 euro
Smaak: fruitig, fris, mix van gojibessen, guarana,  
rozenbotten, munt en zoethout 

Zen garden bio 4.50 euro
Smaak: aroma van bloedsinaasappel en vanille,  
mix van verbena, citroengras en kamille

Verse Muntthee 4.50 euro

Verse Gemberthee 4.50 euro

Bloementhee

Elke theebloem is met de hand gemaakt en 

is 100% natuurlijk. Ze bevatten veel heilzame 

eigenschappen, verschillend van bloem tot bloem. 

De gedroogde bloem wordt met de theebladeren 

handmatig samengebundeld tot een theebolletje. 

Eens men kokend water over het “theebolletje” 

geschonken heeft, zal deze zich na enkele 

minuutjes openen tot een mooie bloem.

Summer Dream Theebloem  5.90 euro
Lelie, jasmijn en Yinzhen groene thee 

Spring Melody Theebloem  5.90 euro
Thousand days bloem, jasmijn, goudsbloem  

en Yinzhen groene thee 

Phoenix Eye Theebloem  5.90 euro
Jasmijn, thousand days bloem en Yinzhen groene thee

Lily Basket Theebloem  5.90 euro
Lelie, jasmijn en Yinzhen groene thee

Natuurlijke thee

Groene thee

Lung Ching  4.70 euro
Smaak: mild met zoete nasmaak 

Huangshan Yun Wu  4.70 euro
Smaak: vol, zoet en fris met nootachtige en fruitige tonen 

Witte thee

White Silver Needle  4.70 euro
Smaak: zoet met laag cafeïnegehalte

Pai mu tan bio 4.70 euro
Smaak: mild, zacht, zoetig en bloemig 

Zwarte thee

Jin Jun Mei  4.50 euro
Smaak: vol, verfijnd en honingzoet 

Golden yunnan  4.50 euro
Smaak: fris, zacht, fruitig met een lichte geur van cederhout 

Pu Erh 

Pu Erh Special  4.60 euro
Smaak: aardachtig met een lichte zoete smaak 

Pash Pu Erh bestaat enkel uit blaadjes en topjes  4.60 euro
Smaak: aardachtig en vol 

Jasmin Fairy Theebloem  5.90 euro
Gele kamille, jasmijn en thousand days bloem

Blossom Diamond Theebloem  5.90 euro
Lelie en jasmijn

Eigenschappen

Jasmijn: Werkt rustgevend, versterkt het immuun- 

systeem, gunstig voor de spijsvertering en gaat 

tandbederf tegen.

Lelie: Werkt preventief bij cardiovasculaire ziektes, 

voedt de huid en werk rustgevend.

Thousand days bloem: Gunstig bij hoest en astma, 

goed voor de ogen en lever.

Yinzhen groene thee: Alle heilzame eigenschappen 

van verse groene thee. 

Gele kamille: Helpt bij verkoudheid, keelpijn, mond-

infecties, maagklachten en werkt rustgevend.

Goudsbloem: Zuivert het bloed, helpt bij darm- en 

leverproblemen.

THEEKAART


