
MENU
F OOD

COLLAGEEN GRANOLA
Griekse yoghurt - Homemade granola - Collageen. Deze stoffen
Griekseyoghurt zit  vol met proteines,  de bouwstenen van jouw 

haarlokken. De yoghurt is rĳk aan vitamine B5, wat helpt bĳ de 
bloedstroom in de hoofdhuid en dus ook bĳ de haargroei.

€7,50

VITAMINE SALADE
Citrusvruchten - Avocado - Granaatappel

Citrusvruchten bevatten veel vitamine C, dat verantwoordelĳk is
voor de productie van collageen. Collageen zorgt ervoor dat de

weefsels in het haar bĳ elkaar blĳven. Het is dus aanbevolen om
regelmatig citrusvruchten te eten bĳ haaruitval of kale plekken

om de haargezondheid te verbeteren.
€14

SOEP
Tomaat of Courgette

€6

MELOEN&HAM
Meloen - Prosciutto - Mozzarella  

Prosciutto bevat belangrĳke aminozuren, vetzuren, vitamines,  
mineralen, spoorelementen en enzymen.

€14



MENU
DR I N K S

COIFFEE
Espresso - koffie 

€2,50

CAPPUCCINO
Cappuccino - kokos cappuccino - Black chocolate cappuccino

€3,50

LATTE MACCHIATO
Latte macchiato - Pink Latte

€3,50

FRIS
Water - Bruis - Home made icetea

€2,50 - €3,50

SUGERFREE ALCOHOL
Witte wĳn - Rode wĳn - Rosé - Cave - Pink cava

€4 - €5

Wĳ hebben onze eigen koffiebonen laten samenstellen; Waarom 'Coiffee?'
Cafeïne gaat de effecten van DHT tegen, een hormoon dat haarzakjes beschadigt en voor haaruitval 
zorgt.  Door cafeïne wordt de haarschacht langer en sterker en gaat je haar sneller groeien. Koper, 
zink en ĳzer zĳn mineralen die het celvernieuwingsproces bevorderen, en donkere chocolade zit 

daar toevallig vol van. De chocolade in Coiffee zal de zuurstof- en bloedstroom naar je hoofdhuid 
verhogen, waardoor je gezonder én sterker haar krĳgt.



MENU
T H E E

SHAPE OF BLUE
Blĳf in vorm met Shape of Blue, onze silhouetthee om zonder 

schuldgevoel te drinken! Met zĳn heerlĳke exotische smaak van 
mango en ananas geniet je van een infusie die net zo goed is voor 

de smaakpapillen als voor je lichaam.
€3,50

BLUE DREAM
Maak zoete dromen met Blue Dream: met zĳn fruitige smaken van 

bramen en zwarte bessen zorgt de effectieve synergie van 
verbena, kamille,  l imoenbloesem en vlindererwtenbloesem ervoor 

dat je de diepe en rustgevende slaap krĳgt die je nodig hebt.
€3,50

LA VIE EN BLUE
Prikkel je zintuigen met La Vie en Bleu: een smakelĳke tonische en 
stimulerende mix van citroengras,  gember en blauwe erwtenbloesem 

die zowel je ogen als je smaakpapillen zal verrassen!
€3,50

HAPPY SKIN
Voeg Happy Skin toe aan je schoonheidsroutine: met ontgiftende en 

antioxiderende eigenschappen past het effectieve trio van 
rozemarĳn, tĳm en brandnetel heerlĳk bĳ de bloemige smaken van 

rozen en orchideeën.
€3,50

MINT TO BE
Laat je meeslepen door het gevoel van lichtheid van Mint to Be: het 

perfecte huwelĳk tussen verfrissende munt en venkel met 
spĳsverteringseigenschappen.

€3,50


