
DOPPIO ESPRESSO SPECIALS

Seasonal
F A V O R I T E S

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

make your choice

Enjoy your specialty coffee

do you prefer milk 
in your espresso?

ESPRESSO

CHEMEX TECHNIVORM DRIPPER FRENCH PRESS

FILTER COFFEE

wich brew method 
do you prefer?

NOYES

doppio-espresso.nl /doppio /doppio_espresso

SPECIALTY CAPPUCCIN
O

SPECIALTY ESPRESSO

SPECIALTY FILTER COFFEE



Al onze koffies maken wij met onze Classic Espresso houseblend.
Daarnaast hebben we een wisselend aanbod bijzondere Single Origins.

Bestel je favoriete koffie  
met single origin bonen 

TIRAMISU  
LATTE MACCHIATO
--------------------
Latte macchiato met  
Italiaanse smaken van   
romige tiramisu en cacao.  
Een echt Italiaans toetje!

CINNAMON 
CAPPUCCINO
--------------------
Onze populaire cappuccino 
met de verwarmende 
smaak van kaneel en 
heerlijk gezoet door een 
toef slagroom met  
kaneelsuiker.

SALTED CARAMEL 
DE LUXE
--------------------
Caramel macchiato,  
in premium edition met 
salted caramel, caramel-
saus en caramel fudge.  
Een ware caramel traktatie. 
 
 

SWEET coffee
Specials

CARAMEL CRUSH
--------------------------- 
Heerlijk luchtige bavaroistaart  
met romige vulling en stukjes 
caramel fudge. De zachte caramel 
topping en een crush van hazelnoten 
maken deze taart onweerstaanbaar 
lekker.

3,95

4,50

4,95

3,95

Bellissimo

All-time favorite

Italian special

Vraag de barista welke bonen we deze week op de molen hebben.

SPECIALTY ESPRESSO  3,40
----------------------------------------------------------

Een dubbele espresso van single origin bonen weet altijd te 
verrassen. Elke single origin heeft unieke smaakkenmerken, 
die kunnen variëren van een fijne fruitige espresso tot een  
espresso met tonen van chocolade en noten. 

SPECIALTY FILTER COFFEE 3,65
----------------------------------------------------------

De ‘ouderwetse’ filterkoffie is terug van weggeweest.  
Anno 2017 wordt koffie lichter gebrand, waardoor unieke 
smaakkenmerken van de boon duidelijk naar voren komen. 
Zin in een momentje ultiem genieten? Dan is een specialty 
filterkoffie de ideale keuze. 

SPECIALTY CAPPUCCINO 4,00
----------------------------------------------------------

Onze doppio cappuccino wordt met een single origin een  
nieuwe smaakbeleving. Zachte zoetheid en uiteraard een 
heerlijk romige schuimlaag.

ESPRESSO 
60 ML

FILTERKOFFIE
250 ML

ESPRESSO 
60 ML

MELK

MELKSCHUIM


