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ABOUT US.
Royal Coffee & Tea Innovations is opgericht in 2008 in Oudkarspel te 

Noord-Holland. Royal Coffee & Tea Innovations gebruikt haar kennis en ervaring om nu ook 

Chai Tea Latte Mixes en Hot Cocoa Mixes in Oudkarspel te vervaardigen. 

Royal Coffee & Tea is een modern familiebedrijf, welke zich laat kenmerken door een 

informele cultuur en maatschappelijke betrokkenheid. Wij staan voor een gelijke behandeling 

en non-discriminatie en zijn lid van Sedex. Royal Coffee & Tea Innovations is gecertificeerd 

voor de MVO prestatieladder niveau 4.

Sedex is een internationale organisatie die de prestaties ten aanzien van duurzaamheid van 

haar leden verzamelt. Sedex spitst zich toe op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, het 

milieu en bedrijfsethiek.



OUR MISSION.
De missie van de Royal Coffee & Tea Innovations is om hoogwaardige producten op de markt 

te brengen, welke zo min mogelijk impact op het milieu hebben en waar gebruiksgemak en 

kwaliteit de boventoon vieren

Kwaliteit binnen Royal Coffee & Tea Innovations begint bij de oorsprong en wordt tijdens het 

hele proces gehandhaafd: in de grondstoffen, productieprocessen, de eindproducten en in 

onze houding ten aanzien van het milieu. Tot slot leeft kwaliteit volop binnen de Royal Coffee 

& Tea organisatie en onder de medewerkers van Royal Coffee & Tea innovations.

Royal Coffee & Tea Innovations B.V is gekwalificeerd voor de laatste versie van de IFS, versie 

6.1. 



OUR PRODUCTS.
Door de succesvolle ontvangst van de Royal Tea Stick melanges, breidt Royal 

Coffee & Tea Innovations haar assortiment uit met Chai Tea Latte Mix varianten 

en Hot Cocoa Mixes, in drie zeer exclusieve smaken. Royal Coffee & Tea is een 

specialist in het melangeren van verschillende soorten theeën, aroma’s en 

specerijen, de uitbreiding van haar assortiment met Chai Tea Latte Mix en Hot 

Cacoa is dan ook een logische uitbreiding, waarin haar expertise goed wordt 

benut.

Alle smaken en melanges zijn met zorg samengesteld en bestaan uit uitsluitend 

natuurlijke ingrediënten.



CHAI TEA | HOT COCOA
Royal Orient Chai Tea Lattes zijn doordrenkt van traditie. In Chai Tea worden 

theekruiden gecombineerd met verschillende specerijen, zoals gember, 

kardemom, kruidnagel, kaneel, venkelzaad en peper. Het is een eeuwenoude 

drank, welke haar oorsprong vindt in India. Het perfecte drankje voor de koude 

dagen, maak je met onze Royal Orient Chai mixen.

HOE TE BEREIDEN?
Hot Cocoa /Chai Latte: meng of mix 3 theelepels met 175 ml heet water of melk. 

Goed roeren om te mengen.

Iced Chai Latte: meng of mix 3 eetlepels met 90 ml heet water of melk. Roer om 

goed te mengen. Voeg 1 Kop ijs toe.



CHAI RICH SPICE.
Onze Rich Spice Chai Tea Latte beschikt over een gewaagde mix van kardamom, kruidnagel, 

kaneel, naturlijke kruiden, en een vleugje vanilla. Deze romige drank is gecombineerd met 

intens rijke aroma’s die voor verkwikking van de geest zorgen en de ziel kalmeren.

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan ook koud worden geserveerd

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 389 Kcal

Total Fat 9.6 g

Saturated Fat 8.7 g

Trans Fat 0.09 g

Cholesterol 1.6 mg 

Sodium 76.7 mg

Total Carbohydrate 74.6 g

Dietary Fibre 1.2 g

Sugars 69.3 g

Protein 3.8 g

Vitamin A 21.04 mcg

Vitamin C 0.4 mg

Calcium 468.6 mg

Iron 0.2 mg

INGREDIENTEN

Suiker, kokosolie, magere melk, malodextrine, zwarte thee, 
groene thee, honing granulaat, natrium  caseinaat (een 
afgeleide van de melk), kardemom, kruidnagel, dipotassium
phosphate, natuurlijke kruiden met andere natuurlijke 
aroma’s, mono-en diglyceriden, tricalciumfosfaat, 
sojalecithine. Bevat: melk, soja.

MENGVERHOUDING

28 g Chai tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9955

Ean: 8718719181454 Ean: 8718719181591



CHAI EAST INDIAN SPICE.
Onze traditionele Indische kruiden Chai Tea Latte is doordrenkt met traditie en smaak. Deze 

exotische Chai Tea verleiding voert je mee naar de wereld van de orientaalse geuren en 

specerijen. Een luxe mengeling van hazelnoot, kruidnagel, kaneel en natuurlijke kruiden maken 

dat deze eeuwenoude drank je ziel met elke slok zal kalmeren. 

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan ook koud worden geserveerd

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 420 Kcal

Total Fat 16.4 g

Saturated Fat 14.4 g

Trans Fat 0.2 g

Cholesterol 0.2 mg 

Sodium 34.4 mg

Total Carbohydrate 70.3 g

Dietary Fibre 0.03 g

Sugars 47.6 g

Protein 1. g

Vitamin A 22.29 mcg

Vitamin C 0 mg

Calcium 691.4 mg

Iron 0.04 mg

INGREDIENTEN

Suiker, kokosolie, magere melk, malodextrine, zwarte thee, 
groene thee, honing granulaat, natrium  caseinaat (een 
afgeleide van de melk), kardemom, kruidnagel, dipotassium
phosphate, natuurlijke kruiden met andere natuurlijke 
aroma’s, mono-en diglyceriden, tricalciumfosfaat, 
sojalecithine. Bevat: melk, soja.

MENGVERHOUDING

28 g Chai tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9951

Ean: 8718719181416 Ean: 8718719181560



CHAI VANILLA.
Gemaakt op basis van een liefdevolle mix van kardemom, kruidnagel, kaneel, natuurlijke 

kruiden en de luxe toevoeging van vanilla. Vanilla Chai Tea Latte is de perfecte balans tussen 

zoet en kruidig. Doordrenkt van traditie is elke kop Chai hartverwarmend en kalmeert je ziel.

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan ook koud worden geserveerd

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 385 Kcal

Total Fat 9.6 g

Saturated Fat 8.7 g

Trans Fat 0.09 g

Cholesterol 1.6 mg 

Sodium 76.6 mg

Total Carbohydrate 73.4 g

Dietary Fibre 1.2 g

Sugars 64.3 g

Protein 3.8 g

Vitamin A 16.62 mcg

Vitamin C 0.4 mg

Calcium 468 mg

Iron 0..2 mg

INGREDIENTEN

Suiker, kokosolie, magere melk, malodextrine, zwarte thee, 
groene thee, honing granulaat, natrium  caseinaat (een 
afgeleide van de melk), kardemom, kruidnagel, dipotassium
phosphate, natuurlijke kruiden met andere natuurlijke 
aroma’s, mono-en diglyceriden, tricalciumfosfaat, 
sojalecithine. Bevat: melk, soja.

MENGVERHOUDING

28 g Chai tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9954

Ean: 8718719181447 Ean: 8718719181584



HOT COCOA FRENCH VANILLA.
Instant cacaomix met een vleugje Franse vanille. Gemaakt met Criolla cacao, Criolla is een zeer 
zeldzame cacaovariëteit, en wordt slechts op enkele plaatsen gekweekt. Het volume van de bonen 
per cacaostruik is ook zeer laag. Met de Criollo boon krijg je een van de meest delicate cacaosmaken 
en wordt het beschouwd als een delicatesse.

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan ook koud worden geserveerd

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 426 Kcal

Total Fat 16.8 g

Saturated Fat 14.6 g

Trans Fat <0.15 g

Cholesterol 0.22 mg 

Sodium 170.40 mg

Total Carbohydrate 68.6 g

Dietary Fibre 2.7 g

Sugars 46.3 g

Protein 2.2 g

Vitamin A 0.4 mcg

Vitamin C 0.0 mg

Calcium 578.2 mg

Iron 2.2 mg

INGREDIENTEN

Rietsuiker, maltodextrine, kokosolie, cacoa 8%, aroma’s, 
stabilisator, melkproteine, antiklontermiddel, emulgator,, 
sojalecthine, zout.

MENGVERHOUDING

28 g Hot Cocoa tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9956

Ean: 8718719181654 Ean: 8718719181683



HOT COCOA TRUFFLEMIX.
Truffelmix is een cacaopoedermix met een heerlijke mix van bittere en zoete smaken. Het is gemaakt met 
Criollo cacao. Criollo is een zeldzame cacaovariëteit en wordt slechts op enkele plaatsen gekweekt. Het volume 
van de bonen per cacaostruik is zeer laag, de smaak is uitzonderlijk. Met de Criollo boon krijg je een van de 
meest delicate cacaosmaken. De bonen worden terecht als een delicatesse beschouwd. De juiste keuze als je 
goede en klassieke bonen wilt. Giet hete melk (of water) over het poeder en roer goed.

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan zowel warm als koud geserveerd worden en eventueel met slagroom of een schepje vanille-ijs.

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 383 Kcal

Total Fat 11.8 g

Saturated Fat 10.1 g

Trans Fat <0.010 g

Cholesterol <0.15 mg 

Sodium 259.80 mg

Total Carbohydrate 67.9 g

Dietary Fibre 4.3 g

Sugars 51.4 g

Protein 2.6 g

Vitamin A 0.13 mcg

Vitamin C 0 mg

Calcium 677.7 mg

Iron 3.4 mg

INGREDIENTEN

Rietsuiker, maltodextrine, kokosolie, cacoa 8%, aroma’s, 
stabilisator, melkproteine, antiklontermiddel, emulgator, 
sojalecthine, zout.

MENGVERHOUDING

28 g Hot Cocoa tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9957

Ean: 8718719181652 Ean: 871871918690



HOT COCOA WHITE CHOCOLATE.
Wie zegt dat cacao donker moet zijn om goed te zijn? Hot Cacao White Chocolate is een andere en 
bijzondere cacaomix, voor als je iets bijzonders wilt. Vooral geschikt om in een glas te serveren. Bevat Criollo
cacao, Criollo is een zeldzame cacaovariëteit en wordt slechts op enkele plaatsen gekweekt. Het volume van 
de bonen per cacaostruik is ook erg laag. Met de Criollo boon krijg je een van de meest delicate cacaosmaken 
en het wordt beschouwd als een delicatesse.

v Kan ook worden gebruikt in drankautomaten

v Kan ook koud worden geserveerd

NUTRITIONAL FACTS PER 100G

Energy 443 Kcal

Total Fat 17.0 g

Saturated Fat 14.8 g

Trans Fat <0.2 g

Cholesterol 9.9 mg 

Sodium 1326.7 mg

Total Carbohydrate 70.4 g

Dietary Fibre 0.9 g

Sugars 48.4 g

Protein 4.9 g

Vitamin A 6.7 mcg

Vitamin C 0.1 mg

Calcium 442.4 mg

Iron 0.6 mg

INGREDIENTEN

Rietsuiker, maltodextrine, kokosolie, cacoa 8%, aroma’s, 
stabilisator, melkproteine, antiklontermiddel, emulgator, 
sojalecthine, zout.

MENGVERHOUDING

28 g Hot Cocoa tot 180 ml vloeistof

Blik 12 x 340g Zak 6 X 1800g

Item: 9941 Item: 9956

Ean: 8718719181669 Ean: 8718719181706


