
Koffie
decafe
Cappuccino
Cappuccino Sojamelk
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Koffie verkeerd
Ristretto
Latte macchiato
hazelnoot | caramel
Senzatea diverse smaken z.o.z
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Frappuccino met slagroom 
chocolade | hazelnoot | caramel | crunch

Appeltaart bakkerij  Kok
Appeltaart met slagroom
Baked cheesecake Koekela
Naked velvet Koekela
Notentaart Koekela
Worteltaart Koekela
Niet op de kaart taart
Grenzeloos Genieten
Rivero’s sweet bites; een verzameling van lekker zoet
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K O F F I E  & T H E E 

TA A R T



EARL GREY BLUE FLOWER
Een krachtige zwarte thee op smaak gebracht met de 
bergamot, een frisse citrusvrucht uit Zuid-Italië. De 
helderblauwe korenbloesem maakt deze klassieker helemaal af.

FOREST HAPPINESS BIO
Een bijzondere biologische zwarte thee met de smaak 
van versgeplukte aarbeien en bosbessen. Deze zoete 
smaaksensatie is een echte allemans vriend. De hele dag door 
heerlijk!

SENCHA SENSATION BIO
Het verhaal van het potje en het dekseltje. Dat geldt zeker 
voor deze biologische Sencha thee in combinatie met frisse 
citrusvruchten. Een vleugje gember geeft deze melange wat 
extra pit.

REFRESHING ROOIBOS BIO
De biologische rooibos uit deze blend komt uit de omgeving 
van de Cederberg in Zuid-Afrika; de enige plek ter wereld waar 
de rooibosplant groeit. De fruitige smaak van appel en citroen 
past perfect bij de milde rooibos.

BULLETPROOF
Goed bezig! Deze kruidenmelange van zwarte 
bessenblad, aloë vera en een vleugje perzik geeft je een 
steuntje in de rug door je te voorzien van extra vitamines en 
antioxidanten.

HAPPY LEMON BIO
Deze biologische blend van fruitige appels met een fris 
citroentje tovert een spontane glimlach op je gezicht. De 
bloemblaadjes maken er een echt feestje van. Een thee waar je 
blij van wordt!

Bij Rivero Schoonhoven serveren we de losse thee van Senza Tea Company. Echte 
theeblaadjes dus, puur of aangevuld met gedroogde vruchten en kruiden. Zonder 
kunstmatige kleur, geur of smaakstoffen. 

Senza Tea Company zoekt continue naar de mooiste losse theeblaadjes en nieuwe 
ingrediënten, waarmee ze spannende blends creëren. Daarnaast werken ze aan een 
eerlijke voedselketen waarin iedereen beter af is.
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