
Grilled   

Italiaanse Tosti   7.0
Drielaagse tosti met Italiaanse ham, mozzarella, 
pecorino kaas en tomaat.   
 -
Croque Kaas   6.8
Tosti met kaas, roomkaasspread en 
tomatensalsa. 

Overige   

Doppio Omelet   9.0 
Frittata met groenten en geraspte 
mozzarella.  Lekker met zalm of bacon +1.0  
 -
Soep van de dag   6.5 
Geserveerd met brood en smeersel.
 -
'Don Doppio' Burger   11.0
Smeuïge plantaardige burger, little gem sla, 
tomaat, ui, augurk en truffelmayonaise.   
Lekker met:   > Geraspte mozzarella  +1.0 
 > Cheddar  +1.0 > Bacon  +1.0
 

Ontbijt
 -
Croissant   2.3
 -
Croissant 
met jam of kaas   3.3
 -
Yogurt e Frutta   6.9
Romige biologische yoghurt met  
crunchy muesli, vers fruit en honing.
 -
Yogurt e Noci   6.9
Romige biologische yoghurt met  
crunchy muesli, noten, chocolade 
en honing.

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

Koffie
 -
Zwarte koffie  ‹ Tip 2.9 3.8 4.7
Onze filterkoffie, een melange 
uit Sumatra, Tanzania en Brazilië. 
 -
Espresso 2.9 3.8   
Bonbon van koffie, vol en puur van smaak.
 -
Ristretto  3.8 
Extra sterke espresso.
 -
Americano 2.9 3.8 4.7
Espresso met heet water.
 -
Espresso Macchiato 3.1 4.1 5.1
Espresso met een vlekje fluweelzacht melkschuim.
 -
Cortado 3.1 4.1 5.1
Espresso met warme melk.
 -
Cappuccino  ‹ Tip 3.3 4.3 5.3
Espresso met warme melk en fluweelzacht melkschuim.
 -
Kokos Cappuccino 3.8 4.8 5.8
Met een lichte zoetheid van plantaardige kokosdrink.  
 -
Soja Cappuccino 3.8 4.8 5.8
Met romig opgeschuimde sojadrink.  
 -
Flat White  ‹ Tip  4.1 
Dubbele espresso met warme melk en een 
laagje melkschuim.

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

Caffè Latte  3.5 4.5
Espresso met veel warme melk en een laagje  
melkschuim.
 -
Haver Latte  4.0 5.0
Espresso met veel warme plantaardige haverdrink  
en een laagje schuim.  
 -
Latte Macchiato   4.1
Warme melk, espresso en melkschuim in drie laagjes.
 -
Caffè Mocha (Bianco)  4.5 5.5
(Witte) chocolade, warme melk, espresso en slagroom.

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

Koffie extra
 -
Siropen   +0.5
o.a. Hazelnoot, vanille, karamel, chocolade.
 -
Honing   +0.5
 -
Plantaardige dranken   +0.5
Soja, amandel, kokos, haver.  

- ook vegan verkrijgbaar

_
BEGIN 
JE DAG
GOED_

Omelet
Croissant Roll   6.0
 -
Broodje van roomboter croissantdeeg 
met omelet, cheddar kaas en 
mosterd mayonaise. 
Lekker met bacon  +1.0

Ontbijtplank voor twee   15.0 
 -
Plank vol heerlijkheden om je dag samen goed 
te beginnen; croissant, jam, kaas, brood,  
Italiaanse ham, gekookt ei en yoghurt met vers fruit.   

_
LEKKER METSLAGROOM +0.7_

Lunch
 -
Broodjes   

Kip & Bacon   9.5
Broodje met kip, little gem sla, rode ui, tomaat, 
crispy bacon en rode uiensaus.  
 -
Hummus & Veggies   8.5
Hummus met een kleurrijke mix van 
geroosterde groenten, gemengde sla 
en topping van nootjes.   
 

Gerookte Zalm   11.0 
Broodje met zalm, groene pesto-roomkaas 
spread, gemengde sla, kappertjes, tomaat, 
rode ui en balsamicodressing.
 -
Boerengatenkaas   8.0   
Boerengatenkaas met muhammara (spread 
van paprika, granaatappel en walnoten) met 
gemengde sla en rode paprika.   

Salade   

Caesar Salad   12.5
Gegrilde kip, bacon en een gekookt eitje, verse 
groenten, croutons, pecorino en caesar dressing.     

Flatbread   

Traditionale   Klein 9.0 / Groot 14.5  
Roomkaas-basilicumspread met Italiaanse 
ham, rode ui, tomaat en geraspte mozzarella. 
 -
Vegetariano   Klein 8.0 / Groot 13.5 
Muhammara (spread van paprika, granaatappel 
en walnoten) met een lekkere groentenmix en 
geraspte mozzarella. 
 -
Tuna Melt   Klein 9.0 / Groot 14.5 
Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat en 
geraspte mozzarella.  

_
UITGEBREID
GENIETEN_

 = Vegetarisch /  = Veganistisch

_
TOT 12:00_

12-uurtje   12.5
 -
12-uurtje vega 
Met een soepje, mini Croque kaas en 
broodje Hummes & Veggies.

12-uurtje vlees
Met een soepje, Italiaanse tosti en 
broodje Kip & Bacon.

Dranken 
 -

Thee    
 -
Blend Tea   3.1
> Groene thee  > Zwarte thee 
> Witte thee  > Rooibos thee 
> Infusie   
 -
Verse muntthee   3.5
 -
Verse gemberthee   3.5
 -
Chai Latte   4.0
Indian Chai thee met warme melk in  
een cafetière.

Sappen & fris    
 -
Smoothies   4.8
Vers bereid met fruit en appel-perensap.
> Aardbei en banaan
> Perzik, passievrucht en mango
> Açai, aardbei, bosbes en mango
> Spinazie, mango, ananas en banaan 
 -
Appel-perensap   3.3
 -
Jus d’orange   3.8 / 4.8
Vers geperste sinaasappelsap.
 -
Sanpellegrino   3.3
Bruisende fruitdranken uit Italië.
> Sinaasappel  >  Bloedsinaasappel
> Tonic > Citroen
 -
Mineraalwater   3.0
> Acqua Panna (plat)
> S.Pellegrino (bruisend)
 -
Diverse frisdranken   v.a. 3.0 

IJskoffie & ijsthee   
 -
Iced Cappuccino   4.3
Voeg je favoriete smaak toe.  +0.5
 -
Iced Caramel Macchiato   5.5
Met slagroom en karamelsaus.
 -
Iced Coconut Latte   4.6   
Paradijselijke iced coffee met 
lichtzoete kokosdrink. 
 -
Shaken Ice Tea   3.3
> Green & Lime
> Lemon  
> Peach  

Homemade lemonades 
 -
Cloudy Lemon  3.8
Met de milde smaak van 
Siciliaanse citroenen.
 -
Watermelon  3.8
Cloudy lemonade met de friszoete
smaak van watermeloen.
 -
Pink Grapefruit  3.8
Cloudy lemonade met de zoete
kick van grapefruit. 

Heerlijk verwarmend
 -
Warme chocolademelk   3.8
Huisgemaakt van Belgische chocolade 
en opgeschuimde warme melk. 
In de smaken zacht puur of romig wit. 

z.o.z. voor alle theesmaken

Patisserie
 -
Citroen Meringue taart   4.1
Friszachte citroentaart met room en luchtige meringue.
 -
Cheesecake New York   4.1
Traditionele naturel cheesecake. Heerlijk zachte 
roomkaas en ricotta crème op een biscuitbodem.
 -
Tiramisù al Mascarpone   4.4
Deze echt Italiaanse klassieker is vol van smaak, 
romig en traditioneel bereid met espresso en likeur.
 -
Appeltaart   4.1
Op ambachtelijke wijze bereide taart met verse appels, 
rozijnen en kaneel.
 -
Carrot Cake   4.4   
Zachte en luchtige taart met wortel en romige crème van roomkaas. 
 -
Red Velvet   4.4  
Traditionele Amerikaanse taart. Smeuïge cake met 
chocolade en afgewerkt met witte chocolade en roomkaas. 
-
Cannoli  2.5  
Diverse smaken. zin in een ander taartje? kijk dan in onze vitrine.

_
LEKKER METSLAGROOM +0.7_



menu
 -
KOFFIE
 -
THEE
 -
ONTBIJT
 -
PATISSERIE
 -
LUNCH
 -

Zwarte thee   
_
Italian Breakfast
Mix van Ceylon thee met een frisse, aromatische smaak. 
_
Indian Chai 
Een melange van zwarte thee, kruidnagel, 
korianderzaden en kaneel. 
_
Truffle Blanc 
Zwarte thee met stukjes cacao, macadamianoten 
en witte chocolade.
_
Darjeeling 
Darjeeling wordt gezien als de champagne onder de 
theeën; het is de meest exclusieve zwarte thee.
_
Earl Grey Special 
Het klassieke recept verrijkt met bergamotolie en 
kleurrijke koren- en calendulabloemblaadjes.
_

Rooibos thee   
_

Nettare d’Africa 
Rooibos uit Zuid-Afrika met de zoete smaken van 
sinaasappel en cranberry.
_
Madagascar 
Klassieke mix van rooibos en vanille, verrijkt met een 
vleugje kaffir limoen.
_

Witte thee    
_

Jasmine Dragon Pearls 
Met de hand gerolde parels van witte thee 
en jasmijnbloemen.
_
White Czar 
Hoogwaardige Pai Mu Tan witte thee met aroma van 
bergamotolie, mandarijn en vanille.
_

Groene thee   
_

Arabian Nights 
Een zoete ervaring van echte Marokkaanse Nanah munt 
en Chinese Gunpowder groene thee.
_
Body & Mind 
Fruitige groene thee met Indiase citroengras, blauwe 
korenbloemblaadjes en citroenschil.
_
Gunpowder 
Niet gefermenteerde groene thee, opgerold in kleine, 
donkere kogels.
_
Sencha Currant 
Een melange van Sencha groene thee en Oolong thee, 
verrijkt met rode bessen, aalbessen en vanille.
_
Thé des Îles 
Groene thee met de heerlijke aromatische smaken van 
passievrucht en mango.
_

Kruidenthee & infusie   
_

Sweet Almond 
Een rijke mix van appelstukjes, kaneel en geroosterde 
amandelen.
_
Ginger Lemon 
Verfrissende smaken van citroen, citroengras, munt 
en een subtiele hint van gember.
_
Cranberry
Appelstukjes met cranberries en hibiscus. 
Een verrassend zoete en kleurrijke smaakbeleving.
_
Milla 
De smaak van kamille verrijkt met het zoete van 
sinaasappel en citroengras.
_

Onze theeën

Blend Tea is de huismelangeur van alle theesoorten die wij bij Doppio schenken.
Ook lekker om thuis van te genieten. 

D
oppio Joure  | 03.22

Il dolce 
far niente 
Doppio Espresso is een plek voor ontspanning 

en een moment rust in de hectiek van alledag. 

Een plek waar we geloven in de kunst van het 

nietsdoen en de waarde die daarin schuilt.

Wij zijn een ontmoetingsplek, waar eenieder 

zich thuis voelt en geniet van lekker eten en 

drinken geïnspireerd door het vakantieland 

Italië.

Wij laten jou graag een ‘momentje in Milaan’ 

ervaren, waarbij je even niets anders hoeft 

te doen dan te genieten van onze gastvrijheid 

en onze heerlijke producten.

Alledaagse momenten bijzonder maken,
dat is Doppio. 

'Don Doppio' 
 Burger 
Een plantaardige burger, gemaakt 
van veganistisch vlees, met een 
heerlijke smaak, beter voor jou 
en voor onze planeet. 

_
LEKKER VOOR
IEDEREEN_


