
Ik ben Michael Homs en in 2019 heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en mijn vaste baan opgezegd om mijn droom 
na te jagen. 

“Wij zijn begonnen als een klein ko�ezaakje, maar zijn nu 
uitgegroeid tot een hippe espresso loungebar. Bij ons vind 
je de beste ko�e, gezet door een echte barista. Naast ko�e, 
kun je bij ons ook lunchen, borrelen of genieten van een 
heerlijke high tea. Bij Cocoon staat gezelligheid voorop en 
willen we dat onze gasten zich thuis voelen. Ons interieur 
en personeel dragen hieraan bij. Daarnaast hebben we ook 
een Lifestyle & Living Shop waar je leuke cadeautjes kunt 
vinden. Heerlijk om even naast het hapje en drankje even te 
neuzen in onze shop die wekelijks wordt aangevuld met de 
nieuwste items op Lifestyle gebied.

Welkom bij Cocoon co�ee & more!

Volg ons op social media:



KOFFIE | 2.75
Een fijne ko�e van vers gemalen ko�ebonen.

ESPRESSO | 2.60
Pittig, sterk en krachtig zoals een espresso hoort te zijn.

CAPPUCCINO | 3.25 
De perfecte balans tussen onze espresso, warme melk 
en romig melkschuim.

LATTE MACCHIATO | 3.75

KOFFIE VERKEERD | 3.75
Opgeschuimde melk en een dun laagje schuim.

Koffie

Opgeschuimde melk en fluweelzacht melkschuim 
met een heerlijke espresso in drie perfecte lagen.

SPECULAAS LATTE | 4.95
Latte, speculaas siroop, slagroom en speculaaskruimels.

PUMPKIN SPICE LATTE | 4.95
Latte, pumpkin spice siroop, slagroom en caramelzeezout.

CARAMELDREAM LATTE | 4.95
Latte, caramel siroop, slagroom en mini fudge.

WINTERSPICE LATTE | 4.95

CARAMELDREAM | 4.50
Cappuccino, caramel siroop, slagroom en mini fudge.

Koffie SPECIALS

Latte, winterspice siroop, slagroom en kaneel.

KOKOSDREAM | 4.50
Cappuccino, kokos siroop, slagroom en kokos.

ITALIAANSE KOFFIE | 6.95
Ko�e, Amaretto en slagroom.

SCHOTSE HIGHLAND KOFFIE | 6.95
Ko�e, Schotse whiskey en slagroom.

SPAANSE KOFFIE | 6.95
Ko�e, Liquor 43 en slagroom.

VERSE MUNT THEE | 3.50 
Met honing.

GEMBER THEE | 3.50

COCOON THEE | 3.00
Zoethout, appel en munt.

SPRING SENSATION  | 3.00
Bosaardbei, gojibes, popcorn, koriander en kaneel.

OLD DUTCH APPLEPIE | 3.00
Appel, kaneel, sinaasappel en amandel.

BOSVRUCHTEN* | 3.00
Hibiscus, appel, ananas, papaya, druiven, kers, 
framboos, rode bessen en aardbei.

SWEET MANGO* | 3.00

WAVY WATERMELON* | 3.00
Watermeloen, hibiscus en vlierbloesem.

Mango, aardbeien, sinaasappel en ananas.

Thee

* Deze thee is ook te bestellen als IJsthee (seizoensafhankelijk)

Verse gember met honing.

CHAI TEA LATTE | 3.95 
Latte, chai tea siroop en slagroom.

Kruiden thee



Bakker Meijer levert dagelijks heerlijk vers gemaakte gebakjes. 
ZIN IN IETS LEKKERS ER BIJ?

WARME CHOCOLADEMELK | 3.75
Slagroom en kaneel.

UNICORN LATTE (KIDS) | 3.50
Warme opgeschuimde melk met cacao, 
slagroom en crazy sweet toppings.

Warme dranken

ALMOND LATTE | 3.00 

HAMMAM | 3.00

HONEY TWIST | 3.00

Rooibos thee

MILKY OOLONG | 3.00 

SKINNY COCOA | 3.00

OOLONG THEE

ENGLISH BREAKFAST BIO | 3.00 

LADY GREY | 3.00

ORANGE NIGHTFALL | 3.00

ZWARTE THEE

SENSEI SENCHA  | 3.00 

SUNNY LEMON SENCHA BIO | 3.00

gROENE thee

Rooibos, amandel, cacaoboon en yoghurt crispies.

Rooibos, sinaasappelschil en eucalyptus.

Rooibos, dadelstukjes, honing, granaatappelpitjes en vijgen stukjes.

CHAI WALLAH | 3.00 

Chai thee

CHAMPAGNE CASSIS | 3.00 

BOHO SUMMER | 3.00

Chinese oolong.  

Oolong, Cacoastukjes, gepofte rijst en geroosterde boekweit. 

Zwarte thee, assam en ceylon van 
gecertificeerd biologisch teelt.

Zwarte thee met natuurlijk bergamot aroma en citroenschil.

Zwarte thee, sinaasappelschil, sinaasappelbloesem 
en vanille aroma.

Groene sencha thee met citroengras en citroenschil.

Citroengras, banaan, sinaasappelschil en abrikoos 
gecertificeerd biologisch teelt. 

Witte thee, groene thee, citroengras, rode bessen zwartebes,
rozenblaadjes en zonnebloem.

Groene sencha thee, jasmijnbloesem en rozenblaadjes.

Zwarte thee met kaneel, kruidnagel, gember, zoethout, 
zwarte peper en kardemom.

Bekijk de kaart met ons uitgebreid assortiment 
gebakjes



*

*

*

COCOON IJSKOFFIE | 5.75
Espresso, vanille roomijs, caramel siroop, melk, 
slagroom en caramelsaus.

COCOON AFFOGATO | 5.75 
Espresso, vanille roomijs, slagroom en tokkelroom.

ijskoffies

SUNSET | 5.75
Sprite, vers sinaasappelsap en limonadesiroop.

mocktails & SHAKES

RIVE GAUCHE | 5.75
Rivella en vers sinaasappelsap.

KOKOS SHAKE | 5.75
Vanille roomijs, kokossiroop, chocoladesaus, melk en slagroom.

ORANGE SHAKE | 5.75
Vanille roomijs en vers sinaasappelsap.

VERSE JUS D’ORANGE
 | 4.95Groot

Klein

kOUDE DRANKEN

SMOOTHIE | 4.95
Van gemengd fruit en sap.

COCA COLA | 3,00
Keuze uit: regular, zero of cherry.

CASSIS / SPRITE | 3.00

 | 3.95

BITTER LEMON / TONIC | 3.00

FUZE TEA  | 3,00
Keuze uit: regular, green, peach, mango,
en appel kiwi.

FANTA / RIVELLA | 3.00

SPA ROOD / BLAUW | 3.00

MELK / KARNEMELK | 2.75

APPELSAP | 3.00

FRISTI / CHOCOLADEMELK | 3.00

LIMONADE | 1.00

ICE

ICE
BABY

*Suikervrij

*

*

*

*

* *



RODE WIJN | 3.75
Keuze uit: fruitig of kruidig.

WITTE WIJN | 3.75 
Keuze uit: droog of zoet.

Wijn

WARSTEINER PILSNER | 4.0%
Keuze uit: 25CL of 40CL.

TAP bieren

SPECIAAL BIER!
Wisselend op de tap.

ROSÉ | 3.75 

WARSTEINER ALKOHOLFREI | <0.5%
33CL

fLESSEN BIER

WARSTEINER RADLER | 2.5%
33CL

WARSTEINER RADLER ALKOHOLFREI | 0,0%
33CL

KÖNIG LUDWIG WEISSBIER | 5,5%
50CL

BORRELBITES *
BITTERBALLEN | 6.50
Heerlijke rundvleesbitterballen, per portie van 
6 stuks met mosterd.

KIPFINGERS  | 5.50
Heerlijk mals kippenvlees met een krokant laagje, per portie
van 10 stuks.

NACHO CHEESE BITES | 5.50
Een crispy bite van tortilla chips gevuld met Goudse 
en Cheddar kaas, per portie van 6 stuks.

MIXED BAR SNACKS  | 9.95
Een mix van verschillende snacks, per portie van 11 stuks.

* U kunt borrelbites bestellen tot een uur voor sluitingstijd.

NACHOSCHOTEL COCOON | 6.95
De lekkerste nachos, rijkelijk belegd met kaas, tomatensalsa,
afgetopt met creme fraiche en bieslook, zo uit de oven.

BROODPLANKJE
Een heerlijk broodplankje met het brood van Bakker Meijer
en diverse verse smeersels.

 | 7.50

GEZELLIG SAMEN
Goed gevulde borrelplank met een proeverij van diverse
warme en koude hapjes inclusief twee drankjes. Keuze uit:
Wijn, bier of frisdrank. 

 | 24.95



CARPACCIO | 8.95
Carpaccio, pesto, rucola, zongedroogde tomaat, 
parmezaanse kaas, pijnboompitten en honing mosterdsaus.

TONIJN | 8.95 
Huisgemaakte tonijnsalade, rucola, rode ui, bieslook en ei.

ZALM | 8.95 
Gerookte zalm, roomkaas, rucola, bieslook en mosterd dille saus.

KIPKERRIE SALADE | 6.95

KRUIDENROOMKAAS | 6.95
Rucola en bieslook.

BRIE | 7.95

sANDWICHES KOUD *

Komkommer en bieslook.

Romige brie, seranoham, rucola, walnoot en chutney.

GEITENKAAS | 7.95
Geitenkaas, rucola, honing en walnoten.

CAPRESE | 7.95
Mozarella, groene pesto, tomaat, verse basilicum, 
pijnboompitten en basalmico creme.

PARMA | 8.95
Parmaham, groene pesto, rucola, zongedroogde tomaat, 
mozarella en pijnboompitten.

PROEVERIJ VOOR 2 | 22.50
Royale plank met 3 verschillende soorten oerbrood, 
belegd met een 3-tal toppers van de kaart.

GEZOND | 8.95
Roomkaas, ham, kaas, gemengde sla, tomaat,
komkommer, ei en dressing.

Mocht je een allergie hebben laat het ons dan weten. Wij denken graag met je mee!

CLASSIC TOSTI | 5.95
Royaal belegd met kaas, ham, curry met nachochips.

TOSTI GEITENKAAS | 7.95 
Geitenkaas, honing en walnoten.

TOSTI TUNA MELT | 8.95 
Huisgemaakte tonijnsalade en kaas.

TOSTI BRIE | 7.95

TOSTI ORIENTAAL | 7.95
Turkse worst (sucuk), kaas en aioli.

KROKET | 9.95

sANDWICHES Warm*

Romige brie, walnoten en honing.

2 rundvleeskroketten met brood met mosterd.

PROEVERIJ VOOR 2 | 22.50
Royale plank met 3 verschillende soorten oerbrood,
belegd als 3 tosti toppers van de kaart.

* Keuze uit volkoren, meergranen, mais / zonnebloem of wit brood. Elke dag vers geleverd van bakker meijer

Onze keuken is geopend van 11.30-16.00 uur.



ZOET
AMERICAN PANCAKES | 7.95
4 stuks, vers fruit, slagroom, chocolade of aardbeiensaus.

GESUIKERDE WAFEL | 6.95
Vanille roomijs, slagroom, chocolade of aardbeiensaus.

KIDS
AMERICAN PANCAKES | 4.95
2 stuks, chocolade of aardbeiensaus met slagroom.

POFFERTJES | 5.95
12 stuks met poedersuiker.

GESUIKERDE WAFEL | 6.95
Vanille roomijs, slagroom, chocolade of aardbeiensaus.

KROKET | 4.95
1 Rundvlees kroket, 1 plak brood, saus naar keuze.

CLASSIC TOSTI | 5.95
Royaal belegd met kaas, ham, curry met nachochips.

Mocht je een allergie hebben laat het ons dan weten. Wij denken graag met je mee!

CARPACCIO | 10.95
Gemengde salade, carpaccio, zongedroogde tomaat, 
komkommer, tomaat parmezaanse kaas, pijnboompitten
en honingmosterd dressing.

GEITENKAAS | 9.95
Gemengde salade, geitenkaas, tomaat, komkommer, honing, 
walnoten en dressing.

TONIJN | 10.50 
Gemengde salade met huisgemaakte tonijnsalade, olijven, 
tomaat, komkommer en dressing.

BRIE | 9.95

ZALM | 10.95
Gemengde salade, gerookte zalm, komkommer, tomaat en 
mosterd dille dressing.

sALADES

Gemengde salade, romige brie, appel, tomaat, komkommer, 
walnoot, honing en dressing.

Bij onze salades serveren wij een plak bourgondisch brood van 
Bakker Meijer met kruidenroomkaas.


