Heerlijk kopje koffie of thee?
Met de koffiebonen van de Laat Coffee maken we de lekkerste
koffie en met de verschillende smaken thee van Tea of Life kunt u
genieten van heerlijk kopje thee.

Koffie
Cappucino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Cafeïnevrije koffie
Cafeïnevrije cappucino

€
€
€
€
€
€
€
€

2.35
2.60
2.35
4.20
2.60
2.85
2.35
2.60

Koffie met een lekker smaakje? keuze uit;
Hazelnoot, Canelle, Butterscotch, Caramel

€ 0.25

Speciale koffie
Koffie met slagroom
Stroopwafel koffie

€ 2.85
€ 3.35

Koffie verkeerd, slagroom, caramel en stroopwafelstukjes

Espresso martini (koud)

€ 5.50

Espresso, wodka, Kahlua koffielikeur

Wiener melange

€ 3.00

Koffie verkeerd met slagroom

Baileys koffie

€ 6.00

Baileys, koffie en slagroom

Irisch koffie

€ 6.00

Jamenson Irisch Wiskey, rietsuiker, koffie en slagroom

Dom koffie

€ 6.00

Dom Benedictine, koffie en slagroom

Abdij koffie

€ 6.00

Frangelico, koffie en slagroom

Italian koffie

€ 6.00

Amaretto Disaronno, koffie en slagroom

French koffie

€ 6.00

Grand Marnier, koffie en slagroom

Spanisch koffie

€ 6.00

Likeur 43, koffie en slagroom
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Overige warme dranken
Thee

€ 2.35

Smaken; English blend, Earl grey, Bosvruchten,
Rooibos, Groene thee met citroen

Verse gember thee met citroen
Verse munt thee
Honing cupje

€ 2.75
€ 2.75
€ 0.50

Warme chocomel
Warme chocomel

€ 2.75
€ 3.00

met slagroom

Warme chocomel

€ 5.50

met Stroh rum

Warme chocomel

€ 5.75

met Sroh rum en slagroom

Marshmallow chocomel

€ 3.75

met marshmallow drops, chocosprinkels en slagroom

Warme melk

€ 1.75

Gebak
Nougatine gebakje
Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Cheesecake

€
€
€
€

2.80
2.50
2.80
4.00

Chouffecoffee ‘‘Koffie Likkepot’’

€ 4.00

Chouffecoffee is een likeur op basis van Esprit
D'Anchouffe (bierbrandewijn) die werd verkregen
door het destilleren van Chouffe. Door toevoeging
van graanalcohol, 100% natuurlijke koffie extracten
en een flinke scheut Chouffe verkregen we een
overheerlijke koffielikeur die wij warm serveren
met een toefje slagroom.
Chouffecoffee is het resultaat van de unieke
samenwerking tussen brouwerij Achouffe en Stokerij
Rubens.
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