't Swarte Vercken
Hocus Pocus Zoetwaren is gevestigd
aan de Leeuweringerstraat 9.
Vroeger hadden huizen geen nummers,
ze hadden namen.
Het huis waar nu Hocus Pocus in zit, heette in de eerste
decennia van de 17e eeuw ’t Swarte Vercken. Het stond
tenslotte op de hoek van de Varkenssteeg en via de
Varkensbrug werden de varkens van de markt in de
Rootstraat naar de waag gebracht om gewogen te
worden.
Hocus Pocus gebruikt Australian Organic Beans voor
de koffie. Australian hecht veel waarde aan kwaliteit en de herkomst van de koffiebonen. Alle koffiebonen zijn
dan ook afkomstig van biologische koffieplantages en
worden op traditionele wijze gebrand - volgens de slow
roasting Techniek, een koffiebeleving die bij u past.
Tag ons in je post en volg ons op:
@hocuspocuszoetwaren
Hocus Pocus Zoetwaren
www.hocuspocuszoetwaren.nl
Vanuit thuis ook wat lekkers bestellen?
Neem een kijkje op onze webshop.

P
Hocus ocus
Coffee tea
&
Chocolate bar

Coffee
Koffie/Decafé koffie €2.50
Cappuccino €2.60
Espresso €2.10
Dubbele Espresso €2.95
Koffie verkeerd - Koffie met warme melk €2.60
Latte Macchiato - Opgeschuimde melk met een
shot espresso €2.95
Warme chocolademelk - Diverse smaken €2,95

Barista specials
Pumkin Spice - Pumpkin Spice Monin, slagroom,
topping van kaneelsuiker en witte chocolade €3,95
Caramelino - Caramel Monin, slagroom, karamel topping
en karamelblokjes €3,95
Chocolate Cookie - Chocolate Cookie Monin, slagroom,
chocolade topping en chocoladepastilles €3,95
Geelbuik Latte - Spicy Mango Monin, slagrooom, mango
topping en sprinkles €3,95
Barista special van de Maand! Zie ons bord
Toch liever een andere smaak? Vraag naar de mogelijkheden.

Tea
Onze eigen losse thee –
Vraag naar de smaken
€2.50
Verse Munt thee €2.95
Verse Gember thee
€2.95

Iced Drinks
Iced Coffee- Eigen
espresso met bolletjes
vanille ijs en slagroom
€3,95
Homemade ice tea
€2,40

Pure fruit
Appelsap €2,50
Perensap €2,50
Sinaasappelsap €2,50

Guilty pleasures
Iets lekkers erbij?
Vraag naar de
dagspecials!
Schaaltje bonbons – 4
bonbons naar keuze
uit onze vitrine €3,95
Appeltaart € 3.95
met slagroom € 4,55
Worteltaart €3,95
Onze koffies worden
geserveerd met een flesje
water. Eerste flesje
water gratis. Daarna
€0,50 per flesje.

hocus pocus

