BLACK COFFEES
Deze worden standaard geserveerd met een advocaatje met slagroom
en een lekker plakje cake.
Je koffie mogen roeren met een gouden lepeltje maakt het helemaal af!

Lungo

koffie crema van onze huismelange MorningGlory

Espresso

onze ongeëvenaarde Hercules Melange

Americano

espresso gezet op 0,25 ml warm water

French press

2 kopjes MorningGlory filterkoffie

Mocha koffie

bonbon van Cubaanse koffielikeur met Lungo overgoten

Espresso tonic		
Fever Tree Indian Tonic Water / shot espresso / limoen

KOFFIE COMPLEET		
Upgrade jouw gekozen koffie en maak het verwenmomentje nog
specialer. Proef een heerlijk palet van de lekkerste chocolade
producten van Patisserie Broekmans. Laat je verwennen!
• Bonbon gevuld met Cubaanse koffielikeur en slagroom crème
• 100% pure chocolade flik gevuld met passievrucht
• Chocolade galetje met onze eigen koffiebonen
• Macaron

COFFEE & LIQUEUR
Venlose verleiding		

Lungo met Venlose likeur van slijterij Dielen & Zoon en slagroom

Irish Coffee Jameson Irish Whiskey en slagroom		
Baileys Coffee Baileys Original Irish Cream en slagroom
Italian Coffee Amaretto en slagroom		
Spanish Coffee Licor 43 en slagroom		

Gebak

In samenwerking met Patisserie Broekmans serveren wij een
variërend DAGVERS assortiment aan onderstaande lekkernijen.
Zie vitrine want op = op!

Weense Kersen Vlaai		

Gemaakt met een boterdeeg bodem, kaneel, banketbakkersroom,
Limburgse morellen en afgewerkt met slagroom en stukjes schuim.

Spaanse Abrikozen Vlaai		

Gemaakt met een boterdeeg bodem, banketbakkersroom,
Spaanse abrikozen en afgewerkt met slagroom en sprokkelschuim.

ESPRESSO
TONIC
Fever Tree Indian Tonic Water
shot espresso / limoen

Appeltaart		
Vers gebakken Appelfleur gemaakt met een boterdeeg bodem
gevuld met spijs, banketbakkersroom, verse goudrenetten en kaneel.

New York Cheesecake Rood Fruit		
gemarineerd rood fruit / bastognecrunch

New York Cheesecake Caramel		
Salted Caramel / brûlée

New York Cheesecake Naturel
Brownie		
Venlonaerke		

dubbellaags hazelnootbeslag gevuld met mokkacrème

MILK COFFEES
Deze worden standaard geserveerd met een advocaatje met slagroom
en een lekker plakje cake.

Cappuccino		
espresso met gestoomde melk en melkschuim

Latte Macchiato		
gestoomde melk met espresso en melkschuim

Hello Caramello		
latte macchiato karamel

Mocca Macchiato		
latte macchiato chocolade

Blonde Hazelnut 		
latte macchiato hazelnoot

Smooth Vanilla		
latte macchiato vanille

Creamy Coconut		
latte macchiato kokosnoot

Koffie Brûlée		

dé favoriet met vanillesiroop en een gebrand suikerlaagje

Flat White		
dubbele espresso met gestoomde melk en melkschuim

Koffie Verkeerd		
lungo met een tikkeltje teveel melk

Espresso Macchiato		
espresso met een beetje melkschuim

Cortado		
espresso met een beetje warme melk

Babyccino		
gestoomde melk met siroop

ICED COFFEES
Iced Cappuccino		

ijsblokjes overgoten met 2 shots espresso en vanille siroop
afgetopt met koude melk

Iced Latte		
latte macchiato op ijsblokjes / karamel siroop

Iced Chai		
Tiger Spice of Elephant Vanilla met melk op ijsblokjes

Coffee on the Rocks		

ijsblokjes overgoten met Lungo / heel klein beetje suiker siroop

ICED
CAPPUCCINO

ijsblokjes overgoten met 2 shots Hercules espresso
afgetopt met koude melk en vanille siroop

EXTRA’S
Siropen		

honing / chocolade / karamel / hazelnoot / kokos / vanille

Decaf		
Slagroom		
Melkvariaties		
sojamelk / amandelmelk / havermelk / kokosmelk

Extra shot espresso		

VERSE THEE
Munt / sinaasappel		
verse munt met schijfjes sinaasappel / honing apart
goed voor hoofdpijn, stress, verkoudheid en huid

Gember / appel / citroen		
van huisgemaakte gembershot / honing apart
goed voor keel, spijsvertering, maag, lever en nieren

LOSSE THEE
Om ons nog meer in te kunnen zetten voor een duurzame wereld,
werken wij sinds 2022 samen met het verantwoorde Urban Tea Garden.
Heb jij ook zin in een lekker vers theetje? Geniet verantwoord!

Earl grey		
zwarte thee / korenbloemblaadjes

English		
100% zwarte thee

Rooibos		
100% rooibos

Sencha Groen		
groene thee / citroengras / gember

Jasmijn		
groene thee met jasmijnbloesem

Bosfruit		
zwarte thee / rozenbottel / hibiscus / rozenblaadjes

ICED TEA
Home Made Iced Tea		

CHAI
Chai latte Tiger Spice		

Tiger Spice is een originele Masala Chai met een combinatie van
kaneel, kruidnagel, kardemom, gember en zwarte thee die wordt
gemengd met melk

Chai Latte Elephant Vanilla		

zoete vanille brengt de Elephant Vanilla Chai naar een rijke en
romige dimensie. Licht gekruid met de traditionele Masala mix
van kardemom, kaneel en kruidnagel

Dirty Chai		

chai latte Tiger Spice of Elephant Vanilla met een shot espresso

CHOCO
Warme chocolademelk		

warme melk met èchte Callebaut melkchocolade
koemelk, sojamelk, amandelmelk, havermelk of kokosmelk

