MENU
food

ontbijt

Gebak

Croissant 		 € 2,95

Klein gebak | brownie, blondie, cake. Zie stolp		 € 3,95

met jam / Nutella

Luxe gebak | vlaai, taart, cheesecake. Zie vitrine		 € 4,50

Scones 		 € 5,50

• Wekelijks wisselend | vraag ons naar het assortiment

met jam / cream

American Pancakes		 € 7,95
Siroop, poedersuiker, Rousseau vlokken & fruit

•

Ontbijt plank

•

ZOETE PLANK

€ 9,95

Brownie, appel cake blokje, een gebakje uit de vitrine
met slagroom, Lekker om te delen!

gegrilde Boterham

€ 9,95 p.p

Ciabatta broodje, gekookt eitje,
croissant, yoghurt-granola,
Beleg: ham, kaas, jam & Nutella
Kop koffie of thee

Dutch toast

€ 6,95

met ham & kaas

BIO SmoothieS

American style

€ 7,95

met kip, bacon, cheddar & BBQ saus

French favorite

Berry Bomb 		 € 4,95

€ 7,95

met brie, walnoot & honing

Açai, bosvruchten, banaan, hennep proteïne, baobab			

• Geserveerd met | chips, saus & komkommer

Hawaiian Mix		 € 4,95

• Grillen hoort erbij | bereidingstijd +/- 8 tot 10 min

Passievrucht, kokos, mango, ananas, acerola

gegrilde focaccia

Green Veggie (lekker fris)		 € 4,95
Avocado, spinazie, broccoli, mango, tarwegrassap,
gerstegras, spirulina

Italian style

• Your daily health boost | onze smoothies bevatten 120 gram
fruit, groente & superfruits!

€ 6,95

met mozzarella, tomaat & pesto

Silly Salmon

€ 7,95

met kaas, kruidenkaas & zalm

BOWLS
Yoghurt bowl 		 € 5,95
Griekse yoghurt, granola, jam, Rousseau vlokken

Green monster

€ 7,95

met kaas, gegrilde paprika & tapenade

• Geserveerd met | chips, saus & komkommer
• Grillen hoort erbij | bereidingstijd +/- 8 tot 10 min

& seizoensfruit

Açai bowl 		 € 7,50
Açai, banaan, dadel, granola, kokos, chia
& seizoensfruit

•

Lunch combi
Een kleine vitamine smoothie bij
je gegrilde boterham

+

€ 2,50

MENU
salon

Dames

Kleuren

Wassen knippen drogen (45min)		

€ 35,00

Spoeling - Colorance

vanaf

€ 32,50

Wassen knippen föhnen (60min)

€ 39,50

Uitgroei verf - Topchic

vanaf

€ 37,50

Wassen knippen föhnen masker		

€ 42,50

Uitgroei verf en punten spoeling

vanaf

€ 39,50

Wassen knippen föhnen treatment		

€ 47,50

Elumen amoniak vrij (100ml)

vanaf

€ 52,50

Blonderen / ontkleuren

vanaf

€ 35,00

Highlights / folies

vanaf

€ 36,50

Balayage

vanaf

€ 90,00

Balayage plukken / bijwerken

vanaf

€ 55,00

heren
Wassen knippen stylen (30min)

€ 28,00

3 weken service		

€ 25,00

Wassen knippen stylen - baard shapen

€ 35,00

Baard shapen		

€ 24,00

Tondeuse		

€ 17,50

pakket
Goldwell - Balayage pakket
Balayage of highlights + toner + spoeling/verf + Bondpro + colorlock
serum + wassen knippen föhnen masker + 1 fles shampoo + 1 fles
conditioner

student / kids

		
Wassen knippen stylen student 		

- 10%

€ 250,00

Goldwell - Kleur totaal pakket

Meiden t/m 15 jaar

€ 29,50

Ontkleuren + toner + spoeling/verf + Bondpro + colorlock serum +

Jongens t/m 15 jaar		

€ 23,00

wassen knippen föhnen masker + 1 fles shampoo + 1 fles conditioner

		

€ 200,00

Stylen
•

Wist je dat?

We geen bonnen printen, bio rietjes en
milieu bewuste haar producten gebruiken.

Wassen föhnen stylen		

€ 27,50

Vlechten / Krultang		

€ 27,50

Opsteken 		

€ 45,00

Bruidskapsel

€ 95,00

vanaf

Zo helpen wij de natuur een beetje mee!
Wil je toch een bon?
Dan mailen we je deze graag toe.

Plan je knip afspraak online op kopsittard.nl
Voor advies of een verf afspraak vraag onze

Deel je Kop_ ervaring op instagram
en tag ons @kopsittard of #kopsittard

medewerkers. We werken met producten van
de merken Goldwell, KMS hair, Tailors Grooming
& ELEVEN Australia.

MENU
drinks

Koffie

Thee

Koffie americano					

€ 2,30

Green citronella 		

€ 2,30

Koffie verkeerd					

€ 3,20

Green earl grey		

€ 2,30

Grote koffie					

€ 3,30

Normal black tea		

€ 2,30

Cappuccino 					

€ 2,60

Magic rooibos		

€ 2,30

Latte Macchiato 					

€ 3,20

Passionfruit mango		

€ 2,30

Flat White					

€ 3,50

Herbs tea		

€ 2,30

Espresso 					€ 2,30
Dubbele Espresso					

€ 3,30

Espresso Macchiato					

€ 2,60

Chocomel					

€ 2,50

Pot thee voor 2

vanaf

€ 5,50

Speciale thee

• Extra | slagroom, havermelk, cafeïne vrij of smaakje + € 0,50
• Gebak | bekijk ons assortiment in de vitrine of stolp		
Verse munt 		

€ 3,20

Verse gember 		

€ 3,20

Verse zoethout 		

€ 3,20

Speciale Koffie
Flat white caramel siroop & topping				

€ 3,75

Pink cino bieten smaak 					

€ 3,75

Kurkuma latte met honing					

€ 3,75

Spicy cino cayenne peper & kaneel 				

€ 3,75

Chai
Chalo Chai vanilla		

€ 3,20

Chalo Chai masala 		

€ 3,20

Chalo Chai cardamom		

€ 3,20

Dirty Chai (shot espresso)		

€ 4,20

Verwen Koffie
Fris
Coconut latte met kokos, choco & slagroom		

€ 4,50

Oreo latte met Oreo koek & slagroom				

€ 4,50

Caramel latte met Tony chocolony & slagroom		

€ 4,50

Water plat 		

€ 2,40

Nutty nut latte met kletskop, nootjes & slagroom

€ 4,50

Water bruis 		

€ 2,40

Coca-Cola 		

€ 2,40

Coca-Cola Zero		

€ 2,40

Fanta		

€ 2,40

Ginger Ale 		

€ 2,40

Bitter lemon		

€ 2,40

Tonic 		

€ 2,40

Appelsap 		

€ 2,50

Sinaasappelsap		

€ 2,50

Ijskoffie
Ijskoffie vanille met slagroom			

		

€ 4,50

Green icetea met gember & fruit		

€ 3,50

Ijskoffie caramel met slagroom					

€ 4,50

Rooibos icetea met passievrucht & fruit 		

€ 3,50

Ijskoffie oreo met slagroom					

€ 4,50

Amstel Radler 0,0%		

€ 3,50

