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CIOCCOLATO & LIMONATA

CAFFÈ SPECIALE

Cioccolato Bianco e Rosso

Salted Caramel Macchiato

4.5
Zachte, warme witte chocoladedrank
met frambozensiroop, slagroom en een
frambozenkletskop.
-----------------------------------Cioccolato Speculaas 4.5
Warme chocoladedrank met
speculaassiroop en een topping van
slagroom met speculaaskruimels.
-----------------------------------Limonata Tè 3.0
Verwarmende zoete drank op basis van
Monin siropen, in de smaken:

›
›

Sinaasappel-Honing
Winter Spice

5.5
Een ware karamel traktatie met romige volle
melk, espresso, salted caramel siroop en als
topping een toef slagroom met karamelsaus
en karamelblokjes.
-------------------------------------Caffè Indulgere - Raf koffie 5.5
Een grote kop vol koffie met melk en room.
Bereid volgens het originele recept voor Raf
koffie*. Perfect voor genieters van volromige,
warme en zoete koffiespecialiteiten. Keuze uit:

›
›

Vanille
Pistache

Menu
CAFFÈ
TÈ

rali

* Het was Rafael, een vaste koffiebarbezoeker, die de
barista vroeg om iets te maken dat hem zou verwarmen.
Zoet en vol. Een taartje in een kop. De barista voegde
ingrediënten samen in een melkkan en gebruikte stoom van
de espressomachine om er een romig en zacht drankje van
te maken. Al snel vroegen andere gasten ook om het drankje
dat Rafael dronk; zij bestellen een Raf.

DOLCE
PRANZO
APERITIVO

UPGRADE JE KOFFIE
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Specialty coffee

+ 0.3
Upgrade je koffie met onze bijzondere
koffiebonen, speciaal voor jou geselecteerd.
Vraag de barista naar onze wisselende koffies.
--------------------------------------------Plantaardige dranken + 0.4
Soja, amandel, kokos, haver

Slagroom

+ 0.5

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

Siropen

+ 0.5
o.a. hazelnoot, vanille,
karamel, chocolade
---------------------------Honing + 0.5

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

Caffè

Buongiorno

Zwarte koffie
2.6 3.5 4.4
Van onze filterblend, een melange
uit Sumatra, Tanzania en Brazilië
-----------------------------------Espresso
2.6 3.5
Bonbon van koffie, vol en puur van smaak
-----------------------------------Ristretto		3.5
Extra sterke espresso
-----------------------------------Americano
2.6 3.5 4.4
Espresso met heet water
-----------------------------------Espresso Macchiato
2.8 3.8 4.8
Espresso met een vlekje fluweelzacht melkschuim
-----------------------------------Cortado
2.8 3.8 4.8
Espresso met warme melk
-----------------------------------Cappuccino
3.0 4.0 5.0
Espresso met warme melk en fluweelzacht melkschuim
-----------------------------------Kokos Cappuccino
3.4 4.5 5.6
Cappuccino met een lichte zoetheid van plantaardige
kokosdrink
-----------------------------------Flat White		3.8
Dubbele espresso met warme melk en een laagje
melkschuim

Croissant
4.0
Citroentaart met citroenroom bedekt met citroen meringue.

Dudok

dolce

Martinucci

Cheesecake New York

4.0
Traditionele naturel cheesecake. Heerlijk zachte roomkaas
en ricotta crème op een biscuitbodem.

Tart Ricotta e Gocce di Cioccolato

4.0
Taart met ricotta en stukjes donkere chocolade.

4.2

Espresso met veel warme melk en een laagje
melkschuim
-----------------------------------Haver Latte		3.6 4.6
Espresso met veel warme plantaardige haverdrink
en een laagje schuim
-----------------------------------Latte Macchiato			4.0
Warme melk, espresso en melkschuim in drie laagjes
-----------------------------------Caffè Mocha (Bianco)		 4.0 5.0
(Witte) chocolade, warme melk, espresso en slagroom

Appeltaart

3.8
Op ambachtelijke wijze bereide taart met verse appels,
rozijnen en kaneel, afgedekt met een heerlijke kruimellaag.

DOLCE SPECIALE

Sacher bol

4.4
Gebakje van chocoladecake met abrikozenjam en
overgoten met pure chocolade.

Onze koffies worden gezet met onze Classic Espresso
huisblend, exclusief gebrand in Italië - ook voor thuis.

Tè
Blend Tea

2.8
Kijk op onze uitgebreide theekaart voor de
bijzondere theeën van onze Italiaanse theepartner;
groene, zwarte, witte, rooibos en infusie theeën.

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

Verse muntthee

3.1

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

Verse gember-citroenthee

3.1

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

Chai Latte

3.8
Indian Chai thee met warme melk in een cafetière.
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.

SAPPEN & FRIS

WARME CHOCOLADEMELK

Smoothies

Huisgemaakte
pure chocolademelk

4.5
Vers bereid met fruit en appel-perensap

› Aardbei-Banaan
› Perzik-Passievrucht-Mango
› Açai-Aardbei-Bosbes-Mango
› Spinazie-Mango-Ananas-Banaan
-----------------------------------Appel-perensap 2.9
-----------------------------------Jus d’orange 3.5 / 4.5
Vers geperste sinaasappelsap
-----------------------------------Sanpellegrino 3.2
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 v.a. 2.9

3.5
Van Belgische chocolade en opgeschuimde
warme melk, met een intense cacaosmaak.
------------------------------------

Huisgemaakte
witte chocolademelk

3.5
Van Belgische witte chocolade en opgeschuimde
warme melk, heerlijk zacht en romig.

Lekker met slagroom + 0.5

IJSKOFFIE & IJSTHEE

Iced Cappuccino

3.0

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

Yogurt e Frutta

Kleurrijke bowl met amandeldrink en
een topping van vers fruit. In de smaken:

5.5
Romige biologische yoghurt met
crunchy muesli, vers fruit en honing.
------------------------------Yogurt e Noci 5.5
Romige biologische yoghurt met crunchy
muesli, noten, chocolade en honing.

tip >

Blueberry Bomb

6.6
Glutenarme haver - Bosbes - Banaan Yoghurt - Ahornsiroop - Kaneel
------------------------------Tropical Twist 6.6
Banaan - Kokos - Zonnebloempitten Ananas - Pompoenpitten - Hennepzaad

4.4

Tiramisu-gebakje van mascarpone en zabaglione crème
op lange vingers met espresso, bedekt met een laagje
cacao.

Bevande
Caffè Latte		3.2

Croissant met jam of kaas

= Veganistisch

SMOOTHIE BOWLS

2.0

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

Torta Limone Meringa

Tiramisù al Mascarpone

= Vegetarisch /

3.8
Voeg je favoriete smaak toe + 0.5
-----------------------------------Iced Caramel Macchiato 4.3
Lekker met slagroom en karamelsaus + 1
-----------------------------------Shaken Ice Tea 3.0
› Green & Lime
› Lemon
› Peach

Brunchplank voor 2

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 vers fruit.

Buon appetito
BROODJES

Focaccia Vitello Tonnato

10.2
Dunne plakjes kalfsvlees met een
huisgemaakte tonijnmayonaise, tonijn,
rucola, kappertjes en gemarineerde
tomaatjes op een ovengebakken broodje.
---------------------------------tip >
Focaccia Pollo 8.8
Ovengebakken zacht Italiaans brood
met gegrilde kip met pesto, bacon,
pomodori tomaat, rode ui, little gem sla,
mayonaise en rode uiensaus.
---------------------------------Focaccia Salmone 9.9
Ovengebakken zacht Italiaans brood met
gerookte zalm, roomkaas, kappertjes, rode
ui en rucola met balsamicodressing en een
vleugje citroen.
---------------------------------tip > Focaccia Vegetariana 8.5
Groenterijke focaccia met courgette,
winterwortel en rettich, roomkaas,
slamelange, biet, knolselderij, rode ui,
gemarineerde champignons, kappertjes,
tomaatjes, geraspte kaas en balsamico
vinaigrette.

SALADES

Salade Verdure Spirali

11.5
Groentemix van courgette, winterwortel
en rettich, slamelange, biet, knolselderij,
gemarineerde champignons, kappertjes,
tomaatjes, volromige zachte gorgonzola,
geraspte kaas, notenmix, crostini en
balsamico vinaigrette.
---------------------------------Salade Pollo 10.0
Gegrilde kip met pesto, little gem sla
besprenkeld met balsamico vinaigrette,
crispy bacon, pomodori, rode ui, courgette
met mosterd-dilledressing en crostini.

Lunch compleet

11
Uitgebreid genieten van onze heerlijke
Italiaanse tosti, met een verse jus
d’orange en een warme drank
(solo espresso, cappuccino, americano of thee).

Italiaanse Tosti

Ook vegetar
is
verkri ch
jgba
ar

6.6
Drielaagse tosti met Coppa di Parma
(gedroogde rauwe ham), geraspte
mozzarella, pomodori, pecorino kaas en
tomatensaus, geserveerd met huisgemaakte
yoghurt-limoenmayonaise.
---------------------------------Tosti due Formaggi 6.6
Drielaagse tosti met Italiaanse kazen
(volromige zachte gorgonzola en
geraspte mozzarella), zoete perzik
en vijgenchutney.

PICCOLO

Voor de kleine trek

Pizzadina Tonno

5.5
Italiaanse mini pizza met tonijn, pomodori,
huisgemaakte tonijnmayonaise, gesmolten
geraspte mozzarella en rucola.
---------------------------------Pizzadina Funghi 5.5
Italiaanse mini pizza met gemarineerde
champignonmix, rucola en Italiaanse
geraspte mozzarella en Valle Grana kaas.
---------------------------------Pizzadina Ham-kaas 4.5
De klassieke ham-kaas tosti met
Italiaanse twist voor de bambini.

Pizzadina momento

15
Uitgebreid genieten van 2 pizzadina’s
(8 puntjes) en 2 Sanpellegrino bruisende
fruitdranken naar keuze.

