
Cappuccino       € 2,80           € 3,55
Espresso met warme melk en melkschuim, zo 
bereid dat de verhouding tussen espresso, melk 
en melkschuim precies gelijk is. 
 

Kokos Cappuccino       € 3,10           € 3,85 
Espresso met warme kokosmelk en schuim 
van kokos, zo bereid dat de verhouding tussen 
espresso, kokosmelk en schuim precies gelijk is.

Flat Brown       € 3,55

Wij kunnen al onze koffie met verschillende 
soorten melk voor je bereiden.

Volle Melk
Magere Melk
Alpro Kokosdrink + € 0,50

Alpro Sojadrink + € 0,50

Alpro Amandeldrink+ € 0,50

Alpro Haverdrink + € 0,50

Energie
65 Kcal
34 Kcal
33 Kcal
42 Kcal
24 Kcal
47 Kcal

Vetten
4,0 g
0,0 g
1,4 g
1,9 g
1,2 g
1,3 g

Suikers
4,4 g
4,7 g
3,3 g
2,5 g
2,5 g
3,9 g

Long Black         € 3,25
Een dubbele ristretto aangevuld met 
heet water. Een krachtige americano 
waarbij de bitters meer op de 
achtergrond blijven.

Cortado      € 2,80        € 3,55
Espresso waar een beetje warme melk 
en melkschuim op geschonken wordt, 
waardoor hij te vergelijken is met een 
extra sterke cappuccino. 

Flat White        € 3,55
Een typisch Australische koffie, gezet 
als dubbele ristretto, aangevuld 
met warme melk en een dunne 
melkschuimlaag.

Latte     € 2,85        € 3,55
Espresso waar veel warme melk en 
een klein beetje melkschuim aan wordt 
toegevoegd.

Latte Macchiato      € 3,55
Opgeschuimde melk waar een shot 
espresso aan toe wordt gevoegd. 
De espresso wordt later toegevoegd 
waardoor er laagjes ontstaan in de koffie.

Lungo       € 2,55           € 3,25
De smaak van de lungo komt het 
meest overeen met het Hollandse 
kopje koffie. Deze is zacht en 
toegankelijk.

Ristretto      € 2,55         € 3,25
Een geconcentreerde espresso met 
een pittige smaak, klein maar fijn!

Espresso       € 2,55         € 3,25
Aromatische sterke koffie van gemalen 
bonen uit Brazilië, Peru en Indonesië. 
De combinatie van deze bonen geeft 
de blend tonen van chocolade en 
noten, met een frisse twist.

Macchiato       € 2,65         € 3,25
Espresso bevlekt met een klein beetje 
melkschuim. Een pittige espresso 
met een zachte afdronk door het 
melkschuim. 

Americano       € 2,55           € 3,25
Espresso met extra heet water 
toegevoegd, waardoor hij zachter en iets 
minder sterk smaakt dan een espresso. 
Te vergelijken met een gewone koffie. 

QUALITY COFFEE

Voedingswaarde per 100 ml

Een Flat White met gesmolten pure chocolade. 
De pure chocolade laat de chocoladetonen uit de 
ristretto extra naar voren komen. Hou je van pure 
chocolade? Dan moet je deze proeven!

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.


