KOFFIEKAART

Er zijn veel manieren om van koffie te genieten:
bij het ontbijt kan een niet te sterkte koffie met
veel melk lekker zijn. Cappuccino met een
gebakje smaakt op ieder moment van de dag en
op een zomermiddag is een ijskoffie of een
moccachino heerlijk.

LATTE MACCHIATO
Koffiedrank
bestaande uit laagjes
melk en een shot
espresso

Koffie ……...............

2,00

Een vers gezet kopje koffie!

Decafé ……................

2,00

Koffie waar de cafeïne aan is onttrokken,
maar niet de smaak.

Thee ……....……........

2,00

Diverse smaken.

2,95

Warme chocolademelk ……

2,20

De echte van Nutricia!

Espresso ……..................
ZUUDWOLDIGER
TROOST
Een ultieme
koffiebeleving met
advocaat afgetopt
met slagroom

Gocciato ……....................

3,45

Espresso chantilly….....

VERSE
MUNTTHEE
Een heerlijke
frisse kruidenthee
met verse munt
en honing

2,80
TIP! U kunt uw koffie nog lekkerder maken met een
caramel- of chocaladesmaak. Dit is tegen een
meerprijs van €0,30

2,20

Dit is waar het allemaal om gaat. Dit is de
fundering waar de hele espressocultuur op
gebouwd is. LESS IS MORE.

SPECIALS
2,45

Espresso met een scheutje opgeschuimde
melk en een glaasje water.

2,70

Cappuccino maar dan net even anders. Niet
met melk, maar met slagroom.

Café Latte ……...........…

2,20

Koffie verkeerd is de Nederlandse benaming
voor een kop koffie met qua volume meer
melk dan koffie.

Cappuccino ……...............

2,20

Moccachino…..............…

3,70

Cappuccino is een Italiaanse koffiebereiding.
De koffie bestaat uit gelijke delen espresso,
gestoomde melk en melkschuim.

Een espresso met opgestoomde chocomelk
en slagroom.

Tijd voor koffie of thee…..
met iets lekkers!
ZOET UIT EIGEN KOOKBOEK

HARTIGE TREK

Kruidkoek ……...........

1,15

Kaasbroodje………..

2,25

Walnotencake ………….

1,15

Saucijzenbroodje……

2,25

Appeltaart ….....

2,45

Pain Raisin…….

2,25

Seizoensgebak ……….

2,45
DIVERSE DRANKEN

Diverse dranken vanaf …………

2,00

Melk/Karnemelk…………

1,95

Jus d’orange…………..

2,75

Karnejus…………….

2,50

IJsthee…………..

2,20

Fristi/Chocomel…………………

2,00

Leuke feitjes die je moet weten over KOFFIE

Wereldwijd worden er
3,5 miljard koppen koffie per
dag gedronken.
De naam cappuccino is vernoemd naar de
monnik van de religieuze orde van
kapucijners. Door hun bruine
klederdracht met ‘witte’ haren hebben zij
dezelfde kleuren als de cappuccino.

De gemiddelde Nederlander
consumeert 8 kilo koffiebonen
per jaar. Dat is 4,4 koppen per
dag.

Koffie verhoogt het
uithoudingsvermogen van de spieren.

