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Seasonal
F A V O R I T E S

Doppio Espresso bestaat 10 jaar. En dat moet gevierd worden.  
Met koffie natuurlijk! Daarom brengen we tien schitterende  
koffies in gelimiteerde oplage uit. Elke maand zetten we een  
andere bijzondere single origin van een gepassioneerde boer  

in de spotlight. Vijf geselecteerd door ons en vijf in  
samenwerking met bevriende koffiebranders.

Vraag de barista naar de celebration coffee van deze maand.

CHOCOLATE 
CAKE MOCHA

cool down
with the tastiest drinks 

in townTRY THIS MONTH’S 
FAVORITE!

LIMITED EDITION | SMALL LOT COFFEE | MONTHLY SPECIAL

CELEBRATION
COFFEE



iced coffee

patisserie

iced drinks
ESPRESSO GIN & TONIC  3,95 (Non-alcoholic)  
Verfrissende Gin & Tonic on the rocks overgoten met onze houseblend espresso.  
 
CHOCOLATE CAKE ICED MOCHA Our hero  4,95  
Chocolate lovers opgelet! Onze favoriete rockslide brownie met karamel nu als 
heerlijke koude zomerdrank. Brownie, verse volle melk en espresso met elkaar 
vermengd en afgetopt met slagroom en karamelsaus!   

ICED CAPPUCCINO  3,30
Onze populaire cappuccino, gekoeld voor een heerlijke zomerdag.
Voeg je favoriete smaak toe zoals hazelnoot, vanille of karamel +0,50

ICED SALTED CARAMEL  4,50  
Heerlijk verfrissende iced coffee met onze houseblend espresso, verse volle 
melk, salted caramel, ijsblokjes en als finishing touch een toef slagroom met  
karamelsaus en karamel fudge. 

COCONUT ICED LATTE  3,95 
Waan jezelf op een bountystrand en laat je verfrissen door dit kokos  
kadootje. De combinatie van zoete kokos sojadrink, ijsblokjes en  
espresso zorgt voor een paradijselijke koffie.

RASPBERRY CHEESECAKE  3,95 
Romige klassieke cheesecake, zoet en vol van smaak. 

Verrassend fruitig door de toevoeging van zoete framboos.

Not shaken, only stirred

Your new favoritesummer drink.Enjoy your day.

FRESH BREW ICE TEA  3,20 
    Huisgemaakte ijsthee met verfrissende limoensmaak, 
gemaakt van onze Italian Breakfast thee in een cafetière.

    HOMEMADE LEMONADE  2,95  
Een echte zomerse dorstlesser. Glas huisgemaakte  

limonade met frisse smaken van verse citroen en limoen  
en een zachte honingzoete afdronk.  

CHOCOLATE CAKE 
ICED MOCHA

HOMEMADE 
LEMONADE

ESPRESSOGIN & TONIC
ICED SALTED

CARAMEL

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


