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Bij Doppio Espresso staat koffie voorop.
Hier maken we onze gasten al blij mee
sinds de oprichting in 2007. En hier praten
we ook graag over. We willen je graag wat
meer vertellen over onze koffie, want voor
ons is koffie niet zomaar koffie. Ons streven
naar perfectie, gasten blij maken met
koffie en een unieke beleving laten ervaren,
brengt ons in contact met bijzondere
vakmensen, fantastische grondstoffen en
ambachtelijke gereedschappen.
Huisblend
Voor al onze koffies gebruiken wij onze
eigen Classic Espresso Blend, op
ambachtelijke wijze speciaal voor ons
gebrand in Italië. Een prijswinnende
huisblend met een smaakbeleving van
chocolade, amandel en zoetfruitige tonen,
die zich goed laat mengen met melk,
maar ook in pure vorm een genot is.
Single Origins
Daarnaast bieden wij je ’s werelds beste en
meest smaakvolle single origin koffies uit
verre en exotische oorden.
Elke single origin koffie is afkomstig uit
een specifieke regio waardoor iedere koffie
een uniek karakter en smaak heeft. Met
zorg geplukt, met ambacht gebrand en met
liefde bereid door onze baristi.

Geniet ervan!

ONTBIJT & HEALTHY

M aa k he t co m pl ee t

ON T B I J T

1 Kies je ontbijt

Croissant | 1,95

2 Kies een warme drank



Croissant met jam of kaas | 2,95
Toast met jam of kaas | 3,25

Verse jus, red of orange super juice

KOFFIE

+3,75

Cappuccino, espresso, slow coffee of thee

3 Kies een sap

LUNCH

DIVERSEN

THEE

J UIC E S | 2,75 | 3,50
Red Super Juice
Rode biet en siroop van granaatappel
.........................................................

S M OOT H IE S | 3,90

Orange Super Juice

Groene Smoothie

Wortel en sinaasappelsap
.........................................................

Ananas, Mango en Spinazie
.................................................

Jus d’Orange

...................................................................

Aardbei & Banaan

Yogurt e Noci | 4,95

Aardbei & Mango

Griekse yoghurt met cruesli, chocolade,
heerlijke notenmelange en honing

.................................................

Ananas & Mango

S P E C IA L T E A | 2,60

Yogurt e Frutta | 4,95

Bosvruchten

Detox

Vers geperst

.................................................

.................................................

Griekse yoghurt met cruesli, vers fruit
en honing

Antioxiderende groene thee met equisetum, brandnetel,
kurkuma, paardenbloem en vlierbessen.
...................................................................................

Y OGGIE S | 3,90

Digestive

Aardbei & Banaan

.................................................

Combinatie van pepermunt, gember, koriander, rabarber
en gentiaan, ter bevordering van de spijsvertering.
...................................................................................

Aardbei & Mango

Regularity

Ananas & Mango

.................................................

Kruidenthee met venkel, zoethout, senna, anijs, karwij
en rabarber. Vermindert een opgeblazen gevoel.
...................................................................................

Bosvruchten

Relax

.................................................

Ontspannende mix van kamille, citroengras,
rozenbottel en citroenmirte.

S UP E R F OOD S A L A D
Couscous Bowl | 8,95
Verrassende kleurrijke salade met
couscous, rode biet, verse gemengde sla,
goji bessen, gedroogde moerbei, elitehaver,
hennepzaadjes, citrusvinaigrette met
vijgenazijn en zeezout.
Onze producten kunnen allergenen bevatten.
Heb je een allergie? Meld het ons!

HEALTHY
CHOICE
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De salades worden met
brood

Keuze uit:
Ambachtelijk landbrood,
meergranenb
ro o d &

SALADES
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Gebrand
in Milaan

Mortadella uit B ologna
Originele Italiaanse boterhamworst
met specifieke kruiden en knoflook.
De favoriet van iedere Italiaan.

Taggiasche olijven
Klein van formaat, maar groots
van smaak met een klein bittertje,
notensmaak en zachte structuur.

Typisch Toscaanse salami
op smaak gemaakt met
venkelzaadjes.

gese

rvee

Burrata, romig parel
uit Puglia tje

ne

Verse romige kaas van
mozzarella en room.

Heb je een allergie? Meld het ons!

DIVERSEN

THEE

Couscous Bowl | 8,95

Gerookte Kip | 6,95

Spicy Tosti Mortadella | 5,95

Verrassende kleurrijke salade met
couscous, rode biet, verse gemengde sla,
goji bessen, gedroogde moerbei, elitehaver,
hennepzaadjes, citrusvinaigrette met
vijgenazijn en zeezout.
....................................................................

Gerookte kipﬁlet, crispy bacon, appel
(Granny Smith), verse gemengde sla
en honing-mosterdsaus.
....................................................................

Di Salumi | 8,95

Grilled sandwich met originele Italiaanse
mortadella, lichtpittige jalapeño pepers,
tomatensalsa, zachte mozzarella en BBQ
saus met een bite.
....................................................................

Italiaanse Tosti | 5,25 Tip !

Rijkelijk gevulde salade met tonijn,
verse gemengde sla, appel, rode ui en
kappertjes.
....................................................................

Verwennerij van Italiaanse vleeswaren;
prosciutto, finocchiona en mortadella,
verse gemengde sla, pomodori tomaat en
rode ui, met een heerlijke huisgemaakte
pepermayonaise.
....................................................................

Drielaagse tosti met zachte mozzarella,
Italiaanse prosciutto, pomodori,
tomatensalsa, smaakvolle pecorino en
huisgemaakte yoghurt-limoenmayonaise.
....................................................................

Zomerse Geitenkaas | 8,95

Gerookte Zalm | 7,50

Tuna Melt | 6,25

Traditionele brie gemaakt van 100%
geitenmelk, gemengde sla, basilicum,
verse Hollandse aardbeien, honing
en pijnboompitjes.
....................................................................

Gerookte zalm, frisse roomkaas, verse
gemengde sla, groene pesto en
geroosterde pijnboompitjes.
....................................................................

Grilled sandwich met tonijnsalade, appel,
rode ui, geraspte mozzarella, pomodori
tomaat en wasabimayonaise.
....................................................................

Boerenkaas | 4,95

Tosti Salami | 5,95

T US S E NB E ID E GE R E C H T

Ambachtelijke licht gerijpte boerenkaas
uit eigen land, verse gemengde sla en
honing-mosterdsaus.
....................................................................

Drielaagse tosti met finocchiona, zachte
mozzarella, zongedroogde tomaatjes en
huisgemaakte pepermayonaise.

Caprese | 9,95

BLT Sandwich | 7,50

Hemels romige burrata (mix van mozzarella
en room), 3 smaakvolle tomaatsoorten,
basilicum, zeezout, olijfolie en zwarte
peper. Geserveerd met toast.
....................................................................

Originele Italiaanse mortadella, verse
gemengde sla, pomodori tomaat, crispy
bacon, delicate Taggiasche olijven en
huisgemaakte pepermayonaise.
....................................................................

2,75 3,50

Zomerse Geitenkaas | 7,50

K ID S S P E C IA L
Keuze uit hagelslag, chocoladepasta of jam.

Traditionele brie gemaakt van 100%
geitenmelk, verse Hollandse aardbeien,
cacaopoeder en verse basilicum.
....................................................................

Melanzana | 5,95
Heerlijk groenterijke combinatie van
hummus van aubergine, gegrilde paprika,
rode ui, zongedroogde tomaatjes, verse
gemengde sla, wasabinootjes en
citrusvinaigrette. Go green!

Licht pittige en
zoute schapenkaas.

Onze producten kunnen allergenen bevatten.

KOFFIE

GR IL L ED SA NDWI CHES

Broodje met zoetigheid | 2,95

rino
Peco

LUNCH

S A ND WIC H E S

rd

Tonijn | 7,95

Onze Classic
Espresso Blend

Finocchiona uit Tosca

ONTBIJT & HEALTHY

Vegetarisch =
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LEKKER BI J DE LU NCH

Jus d’orange, red of orange super juice

8
D O PPI O LU NCH CO MPLEET ,95
Italiaanse tosti, sap en warme drank*
cappuccino, slow coffee of thee
Jus d’orange, red of orange super juice

Espresso,

ONTBIJT & HEALTHY

HUISBLEND
Waar het allemaal in 2007 mee begon is
onze huisblend. De Classic Espresso.
Deze koffie vind je in elke vestiging, elke
dag, op elke molen. Hier zetten we onze
karakteristieke espresso’s mee; de basis
voor bijna al onze koffiedranken zoals de
cappuccino, flat white, caffè latte en latte
macchiato.

‘S WERELDS
BESTE KOFFIE

Omdat het nog mooier en lekkerder kan,
zijn we onze zoektocht naar de perfecte
koffie voort gaan zetten. Net als bij goede
wijn komen de mooiste koffies uit bepaalde
regio’s van de wereld waar de omstandigheden ideaal zijn om de beste koffie te
verbouwen, zoals Afrika en Zuid-Amerika.
In deze landen vinden we de nog complexere
en mooiere koffies waar vaak op kleinere
estates (boerderijen) de boer met zijn
vakmanschap en passie het allerbeste uit
de bonen wil halen. Deze speciale koffies
noemen wij RAW Single Origins. Verwen
jezelf eens met een Grand Cru onder de
koffie!

KOFFIE

DIVERSEN

THEE

cia l!
Espresso Tip : Ma ke it spe

PRIJS
WINNENDE
KOFFIE

Zoals de Italianen koffie bedoeld hebben. Door de
korte doorlooptijd behoudt de koffie zijn pure smaak.
Een genot dat je in het hart raakt!

2,20
3,00
-

Ristretto
Het sterke broertje van de espresso. Een slok vol
aroma en veel, vaak donkere crema.

2,30
3,20
-

Americano

De Classic Espresso is een combinatie van
de beste koffiebonen uit Latijns-Amerika
en Oost-Azië. In Italië worden deze bonen
door de meesterbrander van Stel Moka
gebrand volgens een signatuur die deze
koffieboon inmiddels zo geliefd heeft
gemaakt. Met deze koffie wonnen we in
2008 de AD Koffietest en de Best Coffee
Chain of Western Europe 2014.
Het kenmerkende aan deze koffieboon
is zijn karaktervolle krachtige smaak.

S I N G L E O RI G I N S

LUNCH

Onze ‘traditionele kop koffie’: een shot espresso
overgoten met heet water. Door het toevoegen van
heet water heeft hij een heel zacht karakter.

2,30
3,20
3,95

French Press (Slow Coffee)
Een uitstekende optie voor iemand die graag een
robuuste koffie wil waarbij de smaak van de boon
goed behouden blijft.

3,20
Ontdek de grote verscheidenheid aan smaken van de meest
bijzondere koffies uit verre en exotische oorden. Wij bieden je
’s werelds beste en meeste smaakvolle Single Origin koffie;
met zorg geplukt, met ambacht gebrand en met liefde bereid
op onze Technivorm, Chemex of dripper.

2,95
-

it spe cia l!
Espresso Macchiato Tip : Ma ke
Italiaans voor de ‘gevlekte’ espresso. Espresso met
een ‘vlekje’ melkschuim. Een aanrader voor mensen
die de espresso net iets te sterk vinden.

Vraag de barista welke koffie we vandaag
op de molen hebben.

2,35
3,25
3,95

Cortado
Deze kofﬁe vindt zijn oorsprong in Spanje.
Espresso met warme melk. Vergelijkbaar met een
geconcentreerde latte of een mini-power cappuccino.

M ak e it sp ec ial !
Single Origin koffie voor de avontuurlijke koffiedrinker.
Vraag wat we vandaag op de molen hebben.
Verkrijgbaar als doppio (dubbelshot).

Flat White

Tip : Ma ke it spe cia l!

Deze Nieuw-Zeelandse variant bestaat uit een
doppio (dubbele) espresso met warme melk en is
afgetopt met een klein romig melkschuimlaagje.

+0,30

Lastig kiezen?
Wellicht biedt onze ‘coffee guide’ op de achterzijde hulp.

9

2,35
3,25
3,95

3,30
4,00

ONTBIJT & HEALTHY

VERWEN JEZELF MET ZOETIGHEID

LUNCH

KOFFIE

cia l!
Cappuccino Tip : Ma ke it spe
Dit is de klassieker en lieveling uit de wereld van
espresso. De perfecte verhouding: één derde
espresso, één derde melk en één derde heerlijk
romige melkschuim.

DIVERSEN

THEE

Caramel Macchiato
2,70
3,60
4,20

Hét drankje waar karamel, gestoomde melk en
espresso heerlijk gebalanceerd tot hun recht komen.
Onze favoriet!

3,30
4,10
4,70

Ve rwe n jez elf !
toe .
Vo eg sla gro om en kar am els aus

Caffè Latte
Koffie verkeerd op z’n Italiaans. Een espresso
met verse volle gestoomde melk. Zie het als een
cappuccino zonder schuim.

2,80
3,70
4,30

Vanilla Latte
Een heerlijk zachte caffè latte met een zoete vanille
afdronk. Zacht en zoet, met een beetje melkschuim;
een combinatie om verliefd op te worden.

,
Tip : Vo eg een s een sm aak je toe
am el.
zoa ls haz eln oot , van ille of kar

Caffè Mocha

Café au Lait (Slow Coffee)
Kofﬁe verkeerd op z’n Frans. Een cafetière gevuld
met kofﬁe en daarnaast een glas gestoomde melk.
Het filter naar beneden duwen en vervolgens
uitschenken zodat de koffie één wordt met de melk.

Veel pure Belgische bonbonchocolade, melk, een toef
slagroom en natuurlijk een shot espresso. Heerlijk
vol en zoet van smaak met een romige afdronk.

3,50
4,00

3,40
4,20
4,80

Caffè Mocha Bianco
Nog meer funk nodig dan een caffè mocha? Probeer
hem eens als bianco! Gesmolten witte Belgische
bonbonchocolade, espresso, gestoomde melk en als
ﬁnishing touch slagroom. Pure verwennerij!

Latte Macchiato
Italiaans voor ‘gevlekte melk’. Verse volle melk
en fluweelzacht melkschuim aangestipt met een
espresso. Een lust voor het oog én de mond.

3,30
4,10
4,70

3,30
4,10
-

3,40
4,20
4,80

Babyccino

COOKIES , B R O W NI E S ,
MUFFIN S & G EB A K
Kijk in onze vitrine en laat je
verleiden door onze heerlijke
verwennerijen of vraag het
onze barista.

Fluweelzacht melkschuim. De babyccino wordt nog
lekkerder door eventuele smaaktoevoegingen als
hazelnoot, vanille of karamel. Een ware traktatie voor
onze jonge gasten.

E XT R A
Extra espressoshot | + 0,90
Je favoriete koffie extra sterk

VANAF

1,95

Wij gebruiken verse volle melk van Hollandse
koeien, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor
soja of alternatieve melksoorten.

Voeg een smaak toe | + 0,50
o.a. vanille, karamel, hazelnoot

11

De pla nta ard ige keu ze

+0,45

1,00
-

ONTBIJT & HEALTHY

ONZE KLASSIEKER

LUNCH

KOFFIE

DIVERSEN

Tip : Vo eg een bee tje hon ing toe

CAPPUCCINO

2,75 3,50

Verse Muntthee | 2,95
...................................................................................

Chai Latte
Onze Indian Chai thee met warme melk, bereid in een
cafetière. Kruidige zwarte thee met een aromatische
smaak van kruidnagel en kaneel. Door de gestoomde
verse melk wordt de thee lekker zacht van smaak.

Met de hand geschuimd microschuim

3,40
4,00

Red Super Juice
Rode biet en siroop van granaatappel

Wortel en sinaasappelsap

Gesmolten Belgische bonbonchocolade en verse
volle melk. De pure chocolade zorgt voor een heerlijk
volle en zoete cacaosmaak.

3,00
3,70
4,10

Warme Witte Chocolademelk
Gemaakt van gesmolten witte Belgische
bonbonchocolade, waardoor deze chocolademelk
een heerlijk romige en zachte smaak krijgt.

Gestoomde verse volle melk

J UIC E S
Orange Super Juice

Warme Chocolademelk

HOME
MADE

3,00
3,70
4,10

Jus d’Orange
Vers geperst

IC E D
Shaken Ice Tea | 2,90
Green & Lime
Lemon
Peach

Verse Melk | 2,00

AL MEER DA0Nx
1.000.00 HT
VERKOC

THEE

...................................................................................

Diverse Frisdranken | 2,50

Iced Cappuccino | 3,20

...................................................................................

Een rijke combinatie van onze huisblend
espresso met volle melk, die ijskoud ook
fantastisch is. De verse volle melk zorgt
voor romigheid en een zoete afdronk.

Honing | 0,60
...................................................................................

Classic Espresso Blend

Slagroom | 0,75

Iced Caramel Macchiato | 3,70

ITALIAN

HIGH
TEA

19,95
P.P.

Bij ons kun je genieten van heerlijke huisgemaakte
friandises (zoete éénhapslekkernijen), zoete deegwaren,
rijk belegde broodjes en grilled sandwiches.
En natuurlijk mag je onbeperkt genieten van onze diverse
theemelanges (zie theepagina p.14-15).

per son en) .
All een op res erv erin g (va naf 2mo gel ijkh ede n.
de
r
naa
ista
Vr aag de bar
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Onze favoriete zoete warme drank is er
ook in een iced versie. De combinatie
van onze huisblend espresso, verse
volle melk en karamel zorgen voor de
perfecte smaakbalans.

+0,50

toe
Vo eg je eig en fav ori ete sm aak
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car
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ONTBIJT & HEALTHY

THEE

2,60

2,60

pu erh
Het kruidige van Pu Erh thee
gecombineerd met kokosnoot en
sinaasappelbloesemblaadjes.

jasmine dragon pearl
Met de hand gerolde parels
van groene thee
en jasmijnbloemen.

italian breakfast
Mix van Ceylon thee met een
frisse, aromatische smaak.

white czar
Hoogwaardige Pai Mu Tan witte
thee met aroma van bergamotolie,
mandarijn en vanille.

sweet almond

indian chai
Een melange van zwarte thee,

detox
Antioxiderende groene thee met

witte thee. De melange is verrijkt
met Sakura kersenbloesem aroma.

Een rijke mix van appelstukjes,
kaneel en geroosterde amandelen.

kruidnagel, korianderzaden en kaneel.
Tip: probeer ook eens de Chai Latte.

equisetum, brandnetel, kurkuma,
paardenbloem en vlierbessen.

gunpowder
Niet gefermenteerde groene
thee, opgerold in kleine,
donkere kogels.

nettare d’africa
Rooibos uit Zuid-Afrika met de
zoete smaken van sinaasappel
en cranberry.

earl grey special
Het klassieke recept verrijkt met
bergamotolie en kleurrijke korenen calendulabloemblaadjes.

digestive
Combinatie van pepermunt, gember,
koriander, rabarber en gentiaan, ter
bevordering van de spijsvertering.

darjeeling
Darjeeling wordt gezien als de
champagne onder de theeën; het is
de meest exclusieve zwarte thee.

regularity
Kruidenthee met venkel, zoethout,
senna, anijs, karwij en rabarber.
Vermindert een opgeblazen gevoel.

truffle blanc
Zwarte thee met stukjes
cacao, macadamianoten en
witte chocolade.

relax
Ontspannende mix van kamille,
citroengras, rozenbottel en
citroenmirte.

sencha currant
Een melange van Sencha groene
thee en Oolong thee, verrijkt met
rode bessen, aalbessen en vanille.
the des iles
Groene thee met de heerlijke
aromatische smaak van
passievrucht en mango.

zwarte thee

japanese cherry
Sencha groene thee met Paklum

vanilla citrus
Klassieke mix van rooibos en
vanille, verrijkt met een vleugje
kefhir limoen.

V E R S E MU N T T HE E

Lekker & gezond. Tip: voeg een beetje honing toe

2,95

15

signature tea

milla
De fantastische smaak van kamille
verrijkt met het zoete van
sinaasappel en citroengras.

2,35
pu erh

body & mind
Fruitige groene thee met Indiase
citroengras, blauwe korenbloemblaadjes en citroenschil.

infusie

cranberry
Appelstukjes met cranberries en
hibiscus. Een heerlijk verrassend
kleurrijke, zoete en gezonde ervaring.

DIVERSEN

Blend Tea is de huismelangeur van alle theesoorten die
wij bij Doppio Espresso schenken. Samen zijn we
voortdurend op zoek naar theesoorten van de beste kwaliteit
met authentieke ingrediënten. Onze theemelanges hebben
een elegante en levendige smaak. Dit resultaat bereiken
we door gebruik te maken van de beste theesoorten,
vruchten, kruiden en bloemen die de wereld te bieden heeft.

2,60

arabian nights
Een zoete ervaring van echte
Marokkaanse Nanah munt en
Chinese Gunpowder groene thee.

rooibos

groene thee

2,35

KOFFIE

specialtea

If coffee is not
your cup of tea

LUNCH

I AM Y O UR CO FFEE GU ID E
MELK
30 ML

MELKSCHUIM

ESPRESSO
30 ML

ESPRESSO
30 ML

FIJN GEMALEN ESPRESSO

e sp re sso

corta d o

ri stretto

BEST
COFFEE CHAIN
WESTERN
EUROPE

ESPRESSO 30 ML

22 ML

esp resso macchiato

2014
ALLEGRA EUROPEAN
COFFEE AWARDS

MELKSCHUIM
MELK 60 ML

MELKSCHUIM
HEET WATER
MELK 60 ML

ESPRESSO
60 ML

f l at w h i te

ESPRESSO
30 ML

ESPRESSO
30 ML

a m eri ca n o

cap p u ccin o

MELKSCHUIM

MELKSCHUIM
MELK 200 ML

MELK 120 ML

MELK 120 ML

WINNAAR

PUBLIEKSPRIJS
MISSET HORECA
KOFFIE TOP 100

TRISHA VAN DER PLANK

2014

2014

DOPPIO ESPRESSO
AMSTERDAM VU

DOPPIO ESPRESSO
ARNHEM

BESTE
KOFFIEKETEN

BEST
COFFEE CHAIN
BENELUX

MISSET HORECA
KOFFIE TOP 100
2013

2013

DOPPIO ESPRESSO

ALLEGRA EUROPEAN
COFFEE AWARDS

HILVERSUM, JOURE, ZWOLLE, ARNHEM

ESPRESSO 30 ML

PAREL

VAN HET JAAR
MISSET HORECA
KOFFIE TOP 100

ESPRESSO 30 ML

ESPRESSO 30 ML

CARAMEL 10 ML

capp ucci no co n l at te

ca ffè la tte

caramel macchiato

SLAGROOM

SLAGROOM

MELK 150 ML

MELK 150 ML

ESPRESSO 30 ML

ESPRESSO 30 ML

CHOCOLADE
30 ML

CHOCOLADE WIT
30 ML

ca ffè m oc h a

caffè b ian co

MELK 190 ML

ESPRESSO 30 ML
VANILLE 10 ML

vani l le l at te

WINNAAR

PUBLIEKSPRIJS
MISSET HORECA
KOFFIE TOP 100

WINNAAR

PUBLIEKSPRIJS
JONGE ONDERNEMERS
PRIJS

2012

2010

DOPPIO ESPRESSO
HILVERSUM

DOPPIO
ESPRESSO

JONGE
ONDERNEMERS
PRIJS

WINNAAR
AD
KOFFIETEST

VAN HET NOORDEN
2010

2008

DOPPIO
ESPRESSO

DOPPIO ESPRESSO
GRONINGEN

MELKSCHUIM

@DoppioDoppio

ESPRESSO 30 ML

MELK 200 ML

250 ML
HEET WATER

facebook.com /doppio

18 GR

doppio-espresso.nl

GEMALEN KOFFIE

l at te macch i ato

french p ress

