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QUALITY COFFEE

BREAKFAST

SWEET FAVORITES

LUNCH

BREAKFAST

QUALITY COFFEE

Te bestellen tot 12 uur.

Lungo

Traditional Breakfast € 10,95

€ 2,55

€ 3,25

De smaak van de lungo komt het
meest overeen met het Hollandse
kopje koffie. Deze is zacht en
toegankelijk.

Uitgebreid ontbijten met een croissantje, kaneelscone, vers
afgebakken brood, ham, kaas, een eitje en Griekse yoghurt met
huisgemaakte granola en fruit. Geserveerd met een glaasje verse
jus d’orange en een lungo, cappuccino of Slow Tea naar keuze.

Healthy! Yoghurt Breakfast € 6,50

Ristretto

Een gezond ontbijtje! Met huisgemaakte granola, vers zomerfruit,
yoghurt, kokosflakes en honing.

€ 2,55

€ 3,25

Een geconcentreerde espresso met
een pittige smaak, klein maar fijn!

Breakfast Quesadilla € 6,95

Espresso

Warm geserveerde tortilla met een gebakken ei, tomaat, oude kaas,
ovengebakken Coburger ham en guacamole.

€ 2,55

Met voldoende lekkers om je pancake te beleggen zoals gebakken
ontbijtspek, brie, poedersuiker, stroop en yoghurt met vers fruit.

Gevulde Croissant € 5,50

Macchiato

Warm geserveerde croissant gevuld met ham, jonge kaas, cheddar,
tomaat en een gekookt eitje ernaast.

€ 2,65

€ 3,25

Small Breakfast € 4,25

Espresso bevlekt met een klein beetje
melkschuim. Een pittige espresso
met een zachte afdronk door het
melkschuim.

Vegan! Açaí Bowl € 8,25

Americano

Een klein ontbijtje! Een croissant met jam en boter en een lungo,
cappuccino of Slow Tea naar keuze.

Met een topping van huisgemaakte granola, banaan, sinaasappel
en kokosflakes. Açaí is een bes uit het Amazoneregenwoud.
Dit exotische besje zit vol met antioxidanten en stimuleert het
immuunsysteem op een natuurlijke manier.

€ 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.

Lekker én
healthy!

€ 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.

€ 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.

Nice to share! Pancakes € 7,95 per persoon

Long Black

Flat White

€ 3,55

Een typisch Australische koffie, gezet
als dubbele ristretto, aangevuld
met warme melk en een dunne
melkschuimlaag.

Latte

€ 2,85

€ 2,80

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.

€ 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

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!

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

€ 3,55

Espresso waar veel warme melk en
een klein beetje melkschuim aan wordt
toegevoegd.

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

Cappuccino

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

Voedingswaarde per 100 ml

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

SWEET FAVORITES

BARISTA SPECIALS

Met hazelnoten en amandelspijs.

Barista Specials

Coffee Favorites

Barista Iced Coffees

Zin in een verrassing? Elke maand
heeft je barista een nieuwe special!

Een latte macchiato met Chocolate Monin,
slagroom, Oreo crumbs en een Cookie Dough
topping.

Milde ijskoffie met Banana Monin en een topping
van slagroom, karamel en chocolade.

Appeltaart € 3,95

Carrot Cake € 3,95

Met zoete roomkaastopping en walnoten.

Mango Cocos Pie € 3,95

Met mango swirl en kokosflakes.

Vegan!

Met een topping van botercrème en Oreo crumble.

Caramelino € 3,95

NY Style Cheesecake € 4,25

Met Caramel Monin en een
topping van karamel en gezouten
karamelparels.

Met een topping van limoenroom.

Red Velvet Cupcake € 3,95

Cocos White Mocha € 4,25

Met een topping van zoete roomkaas en witte chocolade.

Met White Chocolate Monin,
kokosmelk en een topping van gepofte
quinoa.

Kaneelscone € 3,75

Met clotted cream en jam.
€ 4,25

Laat je verrassen met drie mini’s van ons gebak.

Hip & Healthy! Gezoet met honing.
Bananenbrood € 3,95

Met hazelnoten, cranberries en amandelschaafsel.

Appel-Abrikoos Brood € 3,95

Met kokosflakes, granaatappelpitjes en honing.

Vegan Favorite € 3,95

Een knapperige bodem met chocolade of plantaardige kwark.

Daim Latte Macchiato € 3,95

Met Chocolate Monin en een topping
van karamel en Daim.

Oreo Chocolate Brownie € 3,95

Barista Proeverij

Barista’s Choice v.a. € 3,95

Al onze gebakjes
zijn huisgemaakt!

Skinny Special € 3,95

Oreo Cookie Dough € 4,95

Ultimate Cookie Special € 5,50

Een latte macchiato met Chocolate Cookie
Monin, een chocolate chip cookie, slagroom,
gekarameliseerde nootjes en chocoladetopping.

Power Lattes

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.

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

Iced Coffee Flavored € 4,00

Blue Butterfly Latte € 3,25

Iced Coffee & Cookie!

Latte Macchiato bereid met magere
melk en suikervrije Vanille, Caramel of
Hazelnut Monin.

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.

Latte Flavored € 3,15

Kurkuma Latte € 3,25

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

Banoffee € 4,50

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.

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

Vraag ons naar de verschillende smaken.
Met slagroom + € 0,60.

Chocolate Cookie Mountain € 5,50

Een ijskoffie met Chocolate Cookie Monin,
een chocolate chip cookie, slagroom,
gekarameliseerde nootjes en chocoladetopping.
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Small Bites

Clubs

Flat Favorites

Met huisgemaakte eiersalade, sla,
komkommer, tomaat en geroosterde
tuinbonen.

Club Sandwich € 9,95

Een tortilla uit de oven met brie, mango, basilicum en cranberries.
Geserveerd met een rauwkostsalade.

Wrap Carpaccio € 6,95

Healthy! Veggie Wrap € 6,95

Een rode bieten tortilla met huisgemaakte
pestomayonaise, Edamame boontjes,
basilicum, citroenzest, sla, komkommer en
tomaat.

Toast Zalm € 6,95

Met guacamole, een gekookt ei, citroen,
komkommer en tomaat.

Toast Guacamole € 5,95

Met oude kaas, komkommer, tomaat en
balsamicodressing.

Saucijzenbroodje € 3,25

Warm uit de oven, 100% rundvlees.

Vegan?

De Veggie Wrap en het flatbread kan ook
vegan voor je gemaakt worden.

Al onze clubs worden geserveerd met tortillachips en
pestomayonaise.

Met geroosterde kipfilet, ovengebakken Coburger ham,
huisgemaakte eiersalade, sla, komkommer en tomaat.

Club Carpaccio € 9,95

Met oude kaas, huisgemaakte pestomayonaise, sla,
komkommer, tomaat en geroosterde tuinbonen.

Club Tonijnsalade € 9,95

Met een gekookt ei, huisgemaakte paprikaspread, sla,
komkommer, tomaat en geroosterde tuinbonen.

Melts

Al onze melts worden geserveerd met een rauwkostsalade.

Mexican Melt € 8,25

Warm uit de oven met geroosterde kipfilet, cheddar, jalapeños,
tomaat en guacamole.

Tuna Melt € 8,25

Tropical Quesadilla € 7,95

Flatbread Brie € 7,95

Warm uit de oven met appel, granaatappelpitjes, rucola, komkommer,
tomaat en balsamicodressing.

Healthy! Flatbread Zalm € 8,25

Met guacamole, mango, granaatappelpitjes, rucola, komkommer
en tomaat.

Salads

Caesar Salad € 10,95

Met Romeinse sla, geroosterde kipfilet, ovengebakken Coburger
ham, tomaat, komkommer, een gekookt ei, oude kaas, croutons
en Caesardressing.

Burrata Salade € 10,95

Een romige mozzarella met sla, mango, tomaat, komkommer,
granaatappelpitjes, sinaasappelbloemen en balsamicodressing.

Warm uit de oven met tonijnsalade, tomatentapenade en oude kaas.

Pulled Pork Melt € 8,25

Warm uit de oven met huisgemaakte paprikaspread en oude kaas.

Kleine trek? Kijk op de linkerpagina voor onze small bites!

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

Maandspecial! Chef’s Choice v.a. € 6,50

Elke maand hebben we een special of benoemt de chef zijn favoriet.
Kijk voor onze maandspecials op het aparte kaartje.

COLD DRINKS

COLD DRINKS

Smoothies

Lemonades & Soft Drinks

Wijn & Bier

Komkommer, munt, limoen en een
Chaudfontaine naar keuze.

- Chardonnay (vol met een vleugje hout).
- Pinot Grigio (fris met tonen van perzik).
- Zoete witte wijn (fruitig en zoet).

Van vers fruit, zonder toegevoegde suikers!

Cool Breeze € 3,55

| € 4,55

Mango, verse spinazie, munt en jus d’orange.

Strawberry Sunrise € 3,55

| € 4,55

Mango, aardbei en jus d’orange.

Aloha Paradise € 3,55

| € 4,55

Ananas, blauwe bessen en appelsap.

Probeer één van
sappen, zoals ondze verse
Pink Perfect! eze

Green Lemonade € 3,20

Orange Lemonade € 3,20

Pompelmoes Monin, sinaasappel en
een Chaudfontaine naar keuze.

Cloudy Lemonade € 3,20

Cloudy Lemonade Monin, citroen en
een Chaudfontaine naar keuze.

Fresh Juices

Rose Lemonade € 4,25

Passion Power € 4,55

Verrassend drankje, bloemig en fris!

Passievrucht, guave en appelsap.

Drakenfruit, lychee en appelsap.

Frisse dorstlesser van gember,
alcoholvrij.

Verse Jus d’Orange € 4,25

Soft Drinks € 2,85

Vers geperst op het moment van bestellen.

Iced Chai Tea Latte € 3,25

Met volle melk en kaneel of vanille-honing.

Rose Berry Blues € 3,25

Frisse, ongezoete ijsthee van rood fruit,
met munt en limoen.

Of ga voorSonaznegriahee! rlijk
frisse

€ 4,25

€ 22,50

€ 22,50

- Merlot en Cabernet Sauvignon (fris en licht, met
tonen van aardbei)

Rode Wijn

€ 4,25

€ 22,50

- Pinot Noir (licht fruitig, verrassend fris).
- Merlot (fruitig met tonen van blauwe bessen).

Heineken Club Bottle € 3,25

€ 18,95

Heerlijke fruitige witte sangria.
Huisgemaakt met appel, limoen,
sinaasappel en veel ijsblokjes.

Te bestellen vanaf 14:30 uur.

Flammkuchen € 6,50

Warm geserveerd uit de oven, een
knapperige bodem met crème fraîche,
spek, ui en kaas.

Brood met Dip € 4,95

Met pestomayonaise en paprikaspread.

Nachos Deluxe € 7,50

Met guacamole, zongedroogde
tomatentapenade, crème fraîche,
tomaat en gesmolten cheddar.
Met kip + € 1,00.

Borrelplankje

Brand Weizen € 3,75

Amstel Radler € 2,95

Klein (ca. 8 stuks) 		
Groot (ca. 12 stuks)		

Fruitig en lichtkruidig witbier.

Een verfrissende mix van Amstel bier en citroenwater.

€ 3,95

FINGERFOOD

Geniet van diverse hartige hapjes
met een borrelplankje op maat! Wij
verrassen je met wisselende hapjes
gemaakt van verse producten.
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Een fris, Mexicaans biertje.

Sangria!

Witte Sangria

€ 4,25
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Sol € 3,95

Vraag naar ons aanbod van frisdranken
en mineraalwaters.

Iced Teas

Rosé

(linkerp

Een volmout pilsener bier.

Ginger Beer € 4,50

Pink Perfect € 4,55

Witte Wijn

Nieuw
sappene!

Heineken 0.0% € 2,95
Alcoholvrij bier.

Apple Bandit € 3,50

Knisperfrisse cider met appel, limoen en veel ijs.

Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

€ 6,50
€ 10,50

OVER ONS
Wij zijn dé ontmoetingsplek waar je kan
genieten van een heerlijke kop koffie, gemaakt
door een professionele barista. Met zorgvuldig
samengestelde koffiebonen van ons eigen
merk Bons. Chocolade, zoet en licht notig
vinden wij het lekkerst in onze espresso blend.
Bijvoorbeeld in een goed gezette cappuccino,
met natuurlijk een mooie latte art van de barista!
Kersen, chocolade en een licht zuurtje van
limoen kenmerkt onze lungo bonen. Lekker met
een vers afgebakken koekje.
Heb je trek in iets extra’s bij je koffie? Maak
een keuze uit onze Sweet Favorites en proef
de ambacht in ons huisgemaakte gebak. Naar
eigen recept gemaakt en op de vestiging vers
gebakken. Onze overheerlijke appeltaart en
carrot cake zijn de toppers op onze kaart!
Uitgebreid lunchen of juist kleine trek? Een
allergie of zin in iets gezonds? Geen probleem!
Ook onze menukaart is met zorg samengesteld,
met extra aandacht voor gezonde producten.
’s Ochtends vroeg wat tijd over? Kom dan lekker
bij ons ontbijten, er is genoeg keuze in hartig en
zoet. Of juist zin in een borrel in de middag? Het
kan allemaal! Kinderen zijn bij ons ook van harte
welkom, zij kunnen wat lekkers kiezen van de
aparte kids kaart.
We zijn zeven dagen per week geopend, dus we
zien je graag weer snel! Tot dan!

HOT CHOCOLATE & TEA
Hot Chocolate

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

Tea

Zomerthee € 3,25

High Tea € 22,95 p.p.

Met honing.

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.

Met opgeschuimde melk en witte
chocolade callets.
Met slagroom + € 0,60.

Verse Gemberthee € 3,20

High Tea Kids € 9,95 p.p.

Skinny Cocomel € 3,75

Thee € 2,60

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!

Chai Tea Latte € 3,25

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

Blondie Chocolate € 3,50

Opgeschuimde kokosmelk met pure
chocolade callets en een topping van
kokosflakes.

Met verse gember, sinaasappel en
citroengras.

High Tea

Verse Muntthee € 3,20

Met sinaasappel of citroen.

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

Met kaneel of vanille-honing.

When you have found someone
you enjoy drinking tea with,
then you have found a
friend for life!
Allergie? Vraag naar onze allergenenkaart.

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.
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