
Koffie
Decafé
Cappuccino
Cappuccino sojamelk
Cappuccino decafé
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
Frappucino

Verse jus d’orange
Schulp appelsap
Schulp tomatensap
Schulp Perensap
Schulp cranberry-appelsap

Appeltaart bakkerij  Kok
Appeltaart met slagroom
Baked cheesecake Koekela
Chocolade truffelmousse Koekela
Notentaart Koekela
Worteltaart Koekela
Niet op de kaart taart
Rivero sweet bites
Een selectie sweet bars van Koekela

3,75
4,50
4,25
4,50
4,25
4,25
4,25
7,50

2,65
2,65
2,95
3,50
2,95
2,90
3,95
2,95
3,25
3,10
3,25
3,95
2,75
3,95
4,25
3,25
3,95
4,25

4,50
3,25
3,50
3,50
3,50

WARME DRANKEN 

TAART

SAPPEN 

Ontbijt bowl 
luchtige yoghurt | cranberries | gepofte noten
 bosvruchten | krokante banana loaf cake | moerbeien

12,00



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.

No111
EARL GREY BLUE FLOWER
Een krachtige zwarte thee op smaak gebracht met 
bergamot, een frisse citrusvrucht uit Zuid-Italië. De 
helderblauwe korenbloesem maakt deze klassieker 
helemaal af.

2-4 min

No203
CHUYEQI GREEN BIO
Wij zijn apetrots op deze biologische groene thee uit 
Fuliang, China. De thee komt van de Chuyeqi theestruik 
die elk jaar in april wordt geplukt. Waan je met deze 
milde thee met walnootachtig aroma in een Oriëntaalse 
theetuin! 

2-3 min

No214
JASMINE FRUIT PUNCH BIO
Een verleidelijke biologische blend van Chinese groene 
thee met een vleugje framboos en jasmijn. Deze fruitige 
dorstlesser is een blijvertje!

2-3 min

No412
REFRESHING ROOIBOS 
De 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.

3-5 min

No514
HERBAL CHAI
Deze frisse kruidenmelange drink je de hele dag door. De 
kruidige smaak van anijs en kaneel wordt gecombineerd 
met de frisheid van sappige appels.

3-5 min

No515
TOTALLY NUTS
Met de geur van deze waanzinnige melange van appel, 
amandelen en kaneel is het alsof je een bezoek brengt aan 
de lokale banketbakker. Een heerlijk verwarmende infusie. 
Let op: bevat noten.

2-4 min


