
Barista Iced Coffees
Banoffee € 4,50
Milde ijskoffie met Banana Monin en een topping 
van slagroom, karamel en chocolade.

Tropical Iced Coffee € 4,50
Milde ijskoffie met Cocos Monin en een topping 
van slagroom, lemon curd en kokosflakes.

Iced Coffee Regular € 3,75
Milde ijskoffie van onze eigen espresso. 
Met slagroom + € 0,60. 

Iced Coffee Flavored € 4,00
Vraag ons naar de verschillende smaken. 
Met slagroom + € 0,60. 

Iced Coffee & Cookie!
Chocolate Cookie Mountain € 5,50
Een ijskoffie met Chocolate Cookie Monin, 
een chocolate chip cookie, slagroom, 
gekarameliseerde nootjes en chocoladetopping.

Coffee Favorites
Oreo Cookie Dough € 4,95
Een latte macchiato met Chocolate Monin, 
slagroom, Oreo crumbs en een Cookie Dough 
topping. 

Ultimate Cookie Special € 5,50
Een latte macchiato met Chocolate Cookie 
Monin, een chocolate chip cookie, slagroom, 
gekarameliseerde nootjes en chocoladetopping.

Power Lattes
Deze nieuwe lattes zijn de ideale 
koffievervangers. Ze geven je een flinke 
energieboost en zijn ook nog eens goed 
voor je gezondheid!

Blue Butterfly Latte € 3,25
De Butterfly Pea, waar deze latte zijn blauwe kleur 
aan te danken heeft, is een superfood en zit vol 
met antioxidanten! 
Tip! Met kokosmelk + € 0,50. 

Kurkuma Latte € 3,25
Geelwortel, waar deze latte zijn gele kleur aan te 
danken heeft, is erg goed voor je gezondheid!
Tip! Met amandelmelk + € 0,50. 

Matcha Latte € 3,25
Goede koffievervanger van gedroogde groene 
theebladeren.

Barista Specials
Barista’s Choice v.a. € 3,95
Zin in een verrassing? Elke maand 
heeft je barista een nieuwe special! 

Daim Latte Macchiato € 3,95
Met Chocolate Monin en een topping 
van karamel en Daim.

Caramelino € 3,95
Met Caramel Monin en een 
topping van karamel en gezouten 
karamelparels. 

Cocos White Mocha € 4,25
Met White Chocolate Monin, 
kokosmelk en een topping van gepofte 
quinoa.

Skinny Special € 3,95
Latte Macchiato bereid met magere 
melk en suikervrije Vanille, Caramel of 
Hazelnut Monin.

Latte Flavored € 3,15
Latte bereid met een Monin naar 
keuze: White Chocolate, Chocolate, 
Caramel, Chocolate Cookie of Cocos.

BARISTA SPECIALS

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.



Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

HOT CHOCOLATE & TEA

Zomerthee € 3,25
Met verse gember, sinaasappel en 
citroengras. 

Verse Muntthee € 3,20
Met honing.

Verse Gemberthee € 3,20
Met sinaasappel of citroen. 

Thee € 2,60
Kies je favoriete smaak uit ons Slow 
Tea assortiment.
Met honing + € 0,25. 

Chai Tea Latte € 3,25
Met kaneel of vanille-honing.

Traditional Hot Chocolate € 2,95
Onze traditionele heerlijk warme 
chocolademelk.
Met slagroom + € 0,60.

Blondie Chocolate € 3,50
Met opgeschuimde melk en witte 
chocolade callets. 
Met slagroom + € 0,60. 

Skinny Cocomel € 3,75
Opgeschuimde kokosmelk met pure 
chocolade callets en een topping van 
kokosflakes.

Tea High TeaHot Chocolate
High Tea € 22,95 p.p.
Zin om onze huisgemaakte zoete en hartige lekkernijen 
met iemand te delen? Kies voor onze High Tea en kom 
uitgebreid tafelen met een selectie van onze zoetigheden, 
sandwiches, bites, een glas verse jus d’orange en een 
onbeperkt aanbod aan thee.

High Tea Kids € 9,95 p.p.
Kinderen kunnen ook bij ons genieten van een High Tea. 
Met een selectie van zoete en hartige lekkernijen met een 
kopje thee en een Fristi of Chocomel. Als kers op de taart 
krijgen kinderen ook een verrassing!

De High Tea dient vooraf gereserveerd te worden. Dit 
kan telefonisch, in onze vestigingen en via 
www.baristacafe.nl.

Heb je een glutenallergie of lactose-intolerantie? 
Of speciale dieetwensen? Geen probleem! Wij maken een 
High Tea voor jou op maat! Geef het van tevoren 
aan zodat wij er rekening mee kunnen houden.When you have found someone 

you enjoy drinking tea with, 
then you have found a 

friend for life!


