
Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heb je een allergie? Meld het ons!

For the love of beans
Origine, fermenteren, drogen, roosteren, branden… koffie en chocolade hebben veel gemeen. Samen met Callebaut  

(de wereldleider in hoge kwaliteit cacao- en chocoladeproducten) hebben we het beste uit beide bonen naar boven gehaald.  
Door ideeën en ambacht uit de koffiewereld samen te voegen met chocolade vakmanschap hebben we  

verrassende koffie gerelateerde chocoladedranken gecreëerd. 

Limited edition: elk seizoen selecteren wij ’s werelds beste bonen die de koffieboeren op dat moment te bieden hebben. 
Omdat de koffieoogst seizoensgebonden is, wisselt ons Single Origin assortiment (en dus de smaak van  

onze Single Origin Specials) continu.

Probeer nu de verrassende en smaakvolle Single Origin Specials van Callebaut en Doppio Espresso.

DOPPIO ESPRESSO
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DOPPIO FILTERBLEND
In samenwerking met de coffee roasters van Bocca  
hebben wij een geheel eigen filterblend ontwikkeld.  

Deze rijke blend is een combinatie van de beste bonen  
uit Tanzania, Brazilië en Sumatra. Proef ‘m zelf en  

laat je verrassen door onze filterblend. 

CRÈME BRÛLÉE CAPPUCCINO
Koffie in de vorm van een toetje: de crème brûlée cappuccino. 

Onze populaire cappuccino getopt met zacht melkschuim  
en een gekarameliseerd krokant laagje. Mmm! 

L I M I T E D  E D I T I O N

Single Origin Specials
Probeer nu de verrassende en smaakvolle Single Origin Specials 

van Callebaut en Doppio Espresso.

CHOCOLATTE MACCHIATO
Heerlijke latte macchiato, perfect gelaagd  
met intense Single Origin chocolade  
(Sao Thome), warme melk, Single Origin  
espresso met rood fruit tonen en zacht  
melkschuim.

DOPPIO HEAVEN
Dubbele espresso van Single Origin  

koffiebonen met rood fruit tonen  
verrijkt met intense Single Origin  

chocolade (Sao Thome). 
Een hemelse smaakexplosie. 

Onze klassieker!

BLT SANDWICH
Mortadella (Italiaanse worstsoort met kruiden),  

pomodori tomaat, crispy bacon, verse sla, delicate  
Taggiasche olijven en huisgemaakte pepermayonaise. 

Tip: Maak compleet met een verse jus d’orange

ROCKSLIDE BROWNIE
Brownie met boterachtige karamel, versierd met  

brownie blokjes, geroosterde pecannoten en  
een topping van karamel.

Kijk in onze vitrine welke heerlijke taartjes,  

muffins, brownies en cookies we nog meer hebben!
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