
ALL-DAY BREAKFAST

BREAD & SOUP

SALAD BOWLS

      Happy brunch platter  VG*  V  LV*  GV*  SV                                  15 p.p.
Vers sapje | mini smoothie bowl met Happiness granola en vers fruit |  
bananenpannenkoekje | vers gebakken broodje* | hummus | avocado | 
plakje suikervrij,- en glutenvrij bananenbrood | gembershotje | een kop 
bio koffie, cappuccino of thee

Extra proteïnen? gekookt bio eitje +1 | crispy kalkoenbacon +2   | gegrilde kip +3

GV* met glutenvrij broodje +1.5

Happiness granola VG  V  LV  GV  NV 
Onze Happiness granola is een blend van glutenvrije haver, boekweit, 
pompoenpitten, rozijnen, getoaste kokos flakes, kaneel & onze eigen 
Happiness specerijenmix.  
Onze granola is glutenvrij, geraffineerd suikervrij & vegan

250 gram 5.5 | 500 gram 9.95

     Happiness açai bowl  VG  V  LV  GV  NV SV                                                  9.95
Bio bevroren açaibessen | blauwe bes | appelsap | banaan | glutenvrije 
Happiness granola | vers seizoensfruit

Sunshine bowl  VG  V  LV  GV  SV                                                                       9.95
Bio mango | bio ananas | amandelmelk | bevroren bloemkool | banaan | 
glutenvrije Happiness granola | vers seizoensfruit
      
The winter yoghurt bowl VG*  V  LV*  GV  NV                                 8.5
Magere kwark | fruit jam | vers seizoensfruit | glutenvrije Happiness 
granola  | bio honing  
VG* zonder honing, met bio kokosyoghurt +2 

Apple cinnamon breakfast muffin  VG*  V  LV*  GV  NV                      9.95
Warme havermuffin uit eigen bakkerij | magere kwark | fruit jam | 
glutenvrije Happiness granola crumble | vers seizoensfruit
VG* met bio kokosyoghurt +1

pancakes

Fruity winter pancakes  VG*  V  LV*  GV  NV                                                   12
Bananenpannenkoekjes uit eigen bakkerij | fruit jam | magere kwark | 
glutenvrije Happiness granola crumble | vers seizoensfruit
VG* met bio kokosyoghurt +1

Vegan Nutella pancakes  VG*  V  LV*  GV                                                               12
Bananenpannenkoekjes uit eigen bakkerij | vegan Nutella | 
bio kokosyoghurt | glutenvrije Happiness granola crumble | 
vers seizoenfruit

The green chicken LV  NV  GV*                                                               9.5
Frisse sla | gegrilde kip | gekookt bio eitje | hummus | avocado | 
crispy kalkoenbacon | cherrytomaatjes | crispy tuinboontjes
Kies uit: meergranen bagel | desem flatbread

The grilled chicken salad LV  NV GV*  SV                                                       15         
Bowl met frisse sla | gegrilde kip | crispy kalkoenbacon | roze kool | 
cherrytomaatjes | avocado | gekookt bio eitje | linzen | tabouleh | hummus | 
crispy tuinboontjes
GV* zonder tabouleh

The detox salad bowl  VG*  V  LV*  NV                                                              13.5
Bowl met frisse sla | roze kool | avocado | gekookt bio eitje | linzen | tabouleh | 
wakame | hummus | crispy tuinboontjes | desem flatbread 
VG* zonder gekookt bio eitje

Iets lekkers bij je favo drankje? Check ons bakeryassoritment 
met huisgemaakte lekkernijen,

inclusief gluten,- suikervrije en vegan opties.

Homemade SWEETS

Happy carrot cake                                                                          4

     Sea salted caramel brownie NV                                                 4                        

Cinnamon crumble banana bread VG  LV  GV  NV  SV                                       4 
Apple-cinnamon muffin VG  LV  GV  NV  SV                                                                            4                                    

Chocolate chip square VG  LV  GV  SV                            4

HAPPiness at home

Heel Cinnamon crumble banana bread VG  LV  GV  NV  SV                         22.5

happy snacks

Worstenbroodje                2.95
Vega worstenbroodje                                             2.95
Barebells protein bars                                                              2.95
   Keuze uit: salty peanut VG | nougat & hazelnut VG

happiness bakery

Ondanks dat alles met de hoogste precisie wordt bereid in onze keuken & 
bakkerij kunnen we kruisbesmetting van allergenen nooit uitsluiten. Als je een 
lactose,- pinda,- of glutenallergie hebt kunnen we je daarom (helaas) niet 
garanderen dat onze producten 100% vrij zijn van sporen. 

GV   =   glutenvrij
GV*  =   glutenvrij mogelijk
LV    =   lactosevrij
LV*  =   lactosevrij mogelijk
SV   =   geraffineerd suikervrij

VG   =  vegan
VG* =  vegan mogelijk                 
V      =  vegetarisch
NV   =  notenvrij
         =  Happiness favourite

     Avo & egg V  LV  NV  GV*                                                                                                           8.5
Versgebakken meergranen bagel | avocado | hummus | scrambled eggs | 
cajun kruiden | cherrytomaatjes | crispy tuinboontjes
Extra proteïnen? crispy kalkoenbacon +2 | gegrilde kip +3 

TIP! Voeg een (glutenvrij) broodje met hummus aan je salade toe!

food Allergies

add ons

Gegrilde kip +3 | gekookt bio eitje +1 | crispy kalkoenbacon +2 | 
halve avocado +2 | hummus +2 | glutenvrij broodje +2 | pancake +4

Brownies per post

Wil jij een vriend(in), collega of familielid blij maken met een 
postpakketje met onze sea salted caramel brownies? 

Dat kan vanaf nu! 
Kies uit 3 stuks (14,95) of 5 stuks (21,95) en stuur ons de naam & adresgege-

vens via info@thehappinesscafe.nl, dan regelen wij de rest! #happypost

Tel Aviv flatbread VG  V  LV  NV                                    9.5
Desem flatbread | frisse sla | roze kool | hummus | falafel | crispy tuinboontjes

Soep van de dag VG  V  LV  NV  GV SV                                                                   4.5 
Vraag ons team naar de soep van de dag! 



Açai smoothie VG  V  LV  GV NV SV                                                                                5
Bio bevroren açaibessen | blauwe bes | appelsap | banaan 

Sunshine smoothie  VG  V  LV  GV  SV                                                         5
Bio mango | bio ananas | amandelmelk | bevroren bloemkool | banaan

Peanut butter protein shake VG  V  LV  GV  SV                                   5
Banaan | vegan proteïnpoeder | pindakaas | amandelmelk

SMOOTHIES & PROTEIN SHAKEs

FRESH juices

Juice van de dag VG  V  LV  NV  GV  SV                                               5
Vraag ons team naar de dag special!

Gember shot VG  V  LV  NV  GV  SV                                                            2
Gember | appel | citroen

refreshing drinks

Flesje water (330ml)                                                                     2.5
Plat | bruisend

Fentimans                                                                                   3.5
Rose lemonade

Bio Schulp appelsap                                                             2.95

NOCCO sports drink (met BCAA’s en caffeine)                                 3
Caribbean

Iced tea                       3.5
Bio kruidenthee met o.a. gember, sinaasappel, kaneel & zoethout

Bio blueberry Kombucha         4

#plasticfree: wist je dat onze smoothie bekers, saladebowls, rietjes 
en koffiebekers gemaakt zijn van gerecycled suikerriet en mais?

Onze sappen worden in een speciale sapmachine ‘koudgeperst’ waardoor er 
maximaal behoud is van essentiële vitamines & mineralen. 
Ze bestaan enkel uit 100% verse groente,- en fruitsoorten!

bio coffee

Onze koffies worden standaard gemaakt met bio koemelk, liever een  plantaardige melk? 
Kies uit bio amandel,- of havermelk +0.30  (al onze koffies kunnen cafeïnevrij)

Espresso       (enkel / dubbel) 1.95 | 2.5

Espresso macchiato  2.5

Koffie                 (small / medium) 2.95 | 3.95

Cappuccino   (small / medium) 3.5 | 4.25

Flat white       4

Caffè latte     (small / medium) 3.5 | 4.25

Latte macchiato 3.75

Happy babyccino [kids proof!]   2.5
Warme melk met kaneel & mini marshmallows

healthy lattes

Chai latte VG  V  LV  NV  GV   SV                            4.5
Chai thee met kaneel, gember, kruidnagel en zwarte thee | havermelk
Voeg een shot bio espresso toe voor een dirty chai +1

Choco chai latte VG  V  LV  NV  GV   SV                                   4.5
Chai thee met cacaopoeder, kaneel, gember, chili poeder, zwarte thee | 
havermelk                      
    
Golden milk latte VG  V  LV  NV  GV  SV            4.5
Ayurvedische health drink met kurkuma, kaneel, kardemom, zwarte 
peper | havermelk

Green matcha latte VG  V  LV  NV  GV  SV            4.5
Japanse gestoomde matcha thee | havermelk

Ocean blue latte VG  V  LV  NV  GV             4.5
Blauwe spirulina | kokos siroop | havermelk 

winter coffees

Speculaas latte VG*  V  LV*  NV  GV                                                         5
Espresso | speculaas siroop | havermelk | slagroom* | kaneel

Crunchy M&M latte V  NV  GV                                                          5
Espresso | chocolade siroop | havermelk | slagroom* | M&M crunch | 
chocoladesaus

Dreamy hazel latte VG*  V  LV*  GV                                                       5
Espresso | hazelnoot siroop | havermelk | slagroom* | hazelnoot crunch 
| caramelsaus

Pumpkin spice latte VG*  V  LV*  NV  GV                                                5
Espresso | pumpkin spice siroop | havermelk | slagroom* | granola 
crumble

VG* LV* maak je winter coffee vegan met vegan slagroom +1

tea bar

Biologisch kopje thee 2.95
Kies uit: African Rooibos | Pure Earl Grey | Finest Jasmin | 
Bali Monkey Fruit (groene thee) | Ginger & Lemongrass

Verse muntthee 3.5
    
Verse gemberthee                                                          3.5
Met citroen | zonder citroen

Warming winter tea                                                           3.5
Sinaasappel | kaneel | steranijs

    Happy hot chocolate VG*  V  LV*  NV  GV                                  4.5 
Warme havermelk | pure chocolate chips van Belgische Callebaut 
chocolade | slagroom
VG* LV* maak je happy hot chocolate vegan met vegan slagroom +1
Voeg een shot espresso toe voor een choco-latte +1

HAPPINESS AT HOME?

        Brunch, kids & high tea boxen: voor jezelf, je gezin of aan iemand cadeau te doen.  Maandag t/m zondag pick-up @ Nieuwe Emmasingel 9. 
 
  Ga naar thehappinesscafe.nl voor alle informatie & houd ook onze socials in de gaten voor meest recente updates.  


