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Classic Espresso Blend, onze huisblend,
exclusief gebrand in Italië - ook voor thuis.
------------------------------------------Americano
2.6 3.5 4.2
------------------------------------------Filterkoffie
2.6 3.5 4.2
------------------------------------------Ristretto		3.5
------------------------------------------Espresso
2.5 3.4
------------------------------------------Espresso Macchiato
2.7 3.6 4.2
------------------------------------------Cortado
2.7 3.6 4.2
------------------------------------------Flat White		3.6 4.4
------------------------------------------Cappuccino
3 3.9 4.6
------------------------------------------Kokos Cappuccino
3.4 4.3 4.9
------------------------------------------Caffè Latte
3.1 4.1
------------------------------------------Haver Latte
3.5 4.5
------------------------------------------Latte Macchiato
3.6 4.5
------------------------------------------Vanilla Latte
3.6 4.5
------------------------------------------Caramel Macchiato
3.6 4.5
------------------------------------------Salted Caramel de Luxe
5
------------------------------------------Caffè Mocha (Bianco) 3.7 4.6
------------------------------------------Babyccino
1
2
------------------------------------------Warme chocolademelk
3.5
Zacht puur of romig wit

Specialty coffee

+ 0.3
Upgrade je koffie met onze bijzondere
koffiebonen, speciaal voor jou geselecteerd.
Vraag de barista naar onze wisselende koffies.

EXTRA
Plantaardige dranken

Taartjes

v.a. 3.6
We hebben een uitgebreid assortiment
van heerlijke taartjes, zoals
› Appeltaart
› Cheesecake
› Carrot Cake
› Red Velvet

Vraag wat voor lekkers er vandaag voor jou bij is.
------------------------------------------Zomerkus 4
Dolc
Speciae
Bavaroistaart van aardbeien en witte
le
chocolade met een topping van aardbeien.

THEE

Ontdek de bijzondere theeën van onze
Italiaanse theepartner Blend Tea.
------------------------------------------Groene theeën 2.8
Arabian Nights / Body & Mind / Gunpowder /
Japanese Cherry / Sencha Currant / Thé Des Îles
------------------------------------------Zwarte theeën 2.8
Darjeeling / Earl Grey Special / Indian Chai /
Italian Breakfast / Pu Erh / Truffle Blanc
------------------------------------------Witte theeën 2.8
Jasmine Dragon Pearls / White Czar
------------------------------------------Kruidentheeën & infusies 2.8
Cranberry / Ginger Lemon /
Milla / Sweet Almond
------------------------------------------Rooibos theeën 2.8
Madagascar / Nettare d’Africa
------------------------------------------Verse muntthee 3.1
------------------------------------------Verse gember-citroenthee 3.1
------------------------------------------Chai Latte 3.6 / 4.1
Indian Chai thee met warme melk
in een cafetière.

CAFFÈ SPECIALE

M E N U K A A RT

Caffè Freddo Pistacchio

4
Een verfrissende mix van filterkoffie,
ijsblokjes en pistache siroop.

Voeg een beetje volle melk toe
voor extra romigheid.

Wij werken met dagverse volle melk van Campina, een duurzame melk met het PlanetProof keurmerk. Hiermee steunen
we boeren die extra aandacht besteden aan dierenwelzijn, natuur en klimaat. Smaakt hetzelfde. Voelt beter.

= Veganistisch

+ 0.4
Soja, amandel, kokos, haver
------------------------------------------Slagroom + 0.5
------------------------------------------Siropen + 0,5
o.a. hazelnoot, vanille, karamel, chocolade
------------------------------------------Honing + 0.5

ZOET

Focaccia Salmone

BEGIN JE DAG GOED
VITAMINES

LUNCH

Croissant

Smoothies

Focaccia Vitello Tonnato

2

Croissant met jam of kaas

3.3

------------------------------------

Yogurt e Frutta

5.5

Romige biologische yoghurt met crunchy
havermout muesli, vers fruit en honing.
------------------------------------

Yogurt e Noci

5.5

Romige biologische yoghurt met crunchy
havermout muesli, noten, chocolade en honing.

SMOOTHIE BOWLS Nieuw
Ontbijtbowl met amandeldrink en topping van vers fruit

Blueberry Bomb

› Aardbei-Banaan
› Perzik-Passievrucht-Mango
› Acai-Aardbei-Bosbes-Mango
› Spinazie-Mango-Ananas-Banaan
------------------------------------

Yoggies

4.5

Vers bereid met fruit en yoghurt
› Aardbei-Banaan
› Perzik-Mango-Passievrucht
› Acai-Aardbei-Bosbes-Mango
------------------------------------

Appel-perensap

6.6

Glutenvrije haver-Bosbes-BanaanYoghurt-Ahoornsiroop-Kaneel

Tropical Twist

4.5

Vers bereid met fruit en appel-perensap

2.9

------------------------------------

Jus d’orange

3.3 / 3.9

Vers geperste sinaasappelsap

6.6

Banaan-Kokos-Zonnebloempitten-AnanasPompoenpitten-Hennepzaad Vegan

Nieuw

Watermelon cloudy lemonade

3.5

Friszoete limonade van citroen,
watermeloen, een vleugje sinaasappelsap
en honing.

IJSTHEE
Huisgemaakte limoen ijsthee

3.3

Vers gezet in een cafetière
------------------------------------

Shaken ice tea

› Green & Lime
› Lemon
› Peach

3

Focaccia Salmone

8.8

Ovengebakken zacht Italiaans brood met gerookte zalm, romige guacamole, kappertjes,
rode ui en rucola met balsamicodressing en een vleugje citroen.
-------------------------------------------------------------------------------------

Pizzadina Vegetariana

7

Versbelegd platbrood met zachte korst uit de oven rijkelijk besmeerd met romige guacamole,
pomodori tomaat, rucola, pecorino kaas en chilikruiden.

GRILLED
6.5

6.5

Drielaagse tosti met Italiaanse kazen (volromige zachte gorgonzola en
geraspte mozzarella), zoete perzik en vijgenchutney.

BITES
Pizzadina Tonno

5.5

IJSKOFFIE

Versbelegd platbrood met zachte korst uit de oven belegd met tonijn, huisgemaakte
tonijnmayonaise, pomodori tomaat, gesmolten geraspte mozzarella en rucola.

Iced Cappuccino

SALADES

3.5
Voeg je favoriete smaak toe + 0.5
-----------------------------------Iced Caramel Macchiato 4
Lekker met slagroom en karamelsaus +1

Salade Pollo

3.1

Bruisende fruitdranken uit Italië
› Aranciata - sappige sinaasappel
› Aranciata Rossa - zoete bloedsinaasappel
› Acqua Tonica - verfrissende tonic
› Limonata - zongerijpte citroen
------------------------------------

Mineraalwater

2.8

› Acqua Panna (plat)
› S.Pellegrino (bruisend)
------------------------------------

Diverse frisdranken

www.doppio-espresso.nl

8.8

Romige burrata mozzarella met rijpe pomodori, basilicum, olijfolie en balsamicodressing
met geroosterde broodpuntjes.
-------------------------------------------------------------------------------------

FRIS
Sanpellegrino

Salade Caprese Burrata

9.2

Gegrilde kip met pesto, little gem sla besprenkeld met balsamico vinaigrette,
crispy bacon, pomodori tomaat, rode ui, mango, komkommer met mosterd-dilledressing
en geroosterde broodpuntjes.

FAVORIET
Lunch compleet

10.5
Uitgebreid genieten van onze heerlijke Italiaanse tosti,
met een verse jus d’orange en een warme drank naar keuze
(solo espresso, cappuccino, americano of thee).

v.a. 2.9

Buon appetito

= Vegetarisch

VERFRISSENDE
HOMEMADE LEMONADE

-------------------------------------------------------------------------------------

Tosti due Formaggi – Italiaanse kazen

Ons uitgebreide
koffie en thee assortiment
vind je op de achterkant

DRINKEN

3

8

Ovengebakken zacht Italiaans brood met gegrilde kip met pesto, bacon,
pomodori tomaat, rode ui, little gem sla, mayonaise en rode uiensaus.

-------------------------------------------------------------------------------------

13.5
Plank vol heerlijkheden om je dag samen goed te beginnen, bestaande uit
croissant, jam, kaas, focaccia, Coppa di Parma, gekookt ei en yoghurt met fruit.

Verfrissende limonade van echte Siciliaanse
citroenen, een vleugje sinaasappelsap en
honing.
------------------------------------

Focaccia Pollo

Drielaagse tosti met Coppa di Parma (gedroogde rauwe ham), geraspte mozzarella,
pomodori tomaat, pecorino (kaas) en tomatensaus. Geserveerd met huisgemaakte
yoghurt-limoenmayonaise. Ook vegetarisch verkrijgbaar

Brunchplank voor 2

Homemade cloudy lemonade

-------------------------------------------------------------------------------------

Italiaanse Tosti

FAVORIET Nieuw

LEMONADE

9

Dunne plakjes kalfsvlees met een huisgemaakte tonijnmayonaise, tonijn, rucola, kappertjes
en gemarineerde tomaatjes op een ovengebakken zacht Italiaans broodje.

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heb je een allergie of een dieetwens zoals glutenarm? Informeer naar de mogelijkheden.

ONTBIJT
------------------------------------

Pizzadina
Vegetariana

I TA L I A A N S G E N I E T E N

