
DOPPIO ESPRESSO

SPECIALS

HOMEMADE LEMONADE
Samen genieten van een grote pitcher met verfrissende huisgemaakte  

citroen limonade. Door de toevoeging van honeycomb krijgt deze  
limonade een heerlijke honingzoete smaak.

2 GLAZEN | 4,95      4 GLAZEN | 9,95

CLOUDY LEMONADE
Fruitig zomerdrankje met de zomerse smaken van framboos en citroen.

2 GLAZEN | 4,95      4 GLAZEN | 9,95

Lemonade Pitcher

HOMEMADE
LEMONADE

facebook.com /doppio@DoppioDoppiodoppio-espresso.nl

Refreshing Summer Drinks
Speciaal voor de zonnige dagen hebben wij een assortiment heerlijk  

verfrissende zomerdranken. Iced coffee cocktails, ice teas  
en homemade lemonades; allemaal heerlijk fruitig, fris en verkwikkend. 

   Refresh yourself!



ICED LIQUID TIRAMISU | 4,95 
Traditioneel Italiaans dessert, maar dan als iced coffee! 

Met de karakteristieke tiramisu-ingrediënten: mascarpone, cacao,  
koffie en lange vingers natuurlijk. Een ware tiramisu traktatie!

ICED SALTED CARAMEL MACCHIATO | 3,95
Heerlijk verfrissende iced coffee met onze houseblend espresso, verse volle melk, 

salted caramel, ijs en als finishing touch een toef slagroom met karamelsaus.

ICED BLACKBERRY MACCHIATO | 3,95
Verrassende en zoete combinatie van onze houseblend espresso,  

verse volle melk, ijs en de zoete smaak van bramen. Ook deze 
 verleidelijk fruitige koffie krijgt een toef slagroom.

VIRGIN MOJITO | 3,95
Cocktail met de verkwikkende en tropische smaken van munt, rietsuiker, 

limoen en verse munt. Crushed ice erbij en shaken maar!

VIRGIN RASPBERRY MOJITO | 4,25
 De verkwikkende mojito extra fruitig en zoet, door de  

toevoeging van framboos.
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Nieuwe hit bij Doppio Espresso

SHAKEN ICE TEA | 2,90 
Onze verfrissende Ice Tea is speciaal  
voor ons ontwikkeld door onze  
Italiaanse thee partner Blend Tea.

Shake it baby! 
Verkrijgbaar in de smaken:
 Green & Lime
 Lemon
 Peach

ICED CAPPUCCINO | 3,20 
Onze klassieker en de lieveling uit  
de wereld van espresso, gekoeld  
voor een klassieke zomerdag. 

Make it yours! 
Voeg een smaak toe | +0,50
 Caramel
 Hazelnut
 Vanilla

Iced CoffeeShaken Ice Tea


