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Verwenkoffies
Karamellatte     €6 
Karamelsiroop, latte macchiato, slagroom en 
karamelstroop 
Kaneellatte     €6
Kaneelsiroop, latte macchiato, slagroom en 
speculoosstroop 
Hazelnootlatte    €6
Hazelnootsiroop, latte macchiato, slagroom en 
hazelnootcrunch 
Witte chocoladelatte   €6 
Witte chocoladesiroop, latte macchiato, 
slagroom en witte chocolade 

Met alcohol 
French coffee     €8,50 
Grand Marnier, koffie en slagroom 
Italian coffee     €8,50 
Amaretto, koffie en slagroom 
Irish coffee     €8,50 
Jameson, basterdsuiker, koffie en slagroom 
Spanish coffee     €8,50
Licor 43, koffie en slagroom 
Tia Maria coffee    €8,50 
Tia Maria, koffie en slagroom 
Baileys coffee     €8,50 
Baileys, koffie en slagroom 
Raadhuys coffee    €8,50 
Ons geheim, koffie en slagroom

Koffie     €2,85
Grote koffie    €4,85
Espresso     €2,85
Doppio     €3,50
Cappuccino    €3,30
Grote cappuccino   €5,85 
Espresso macchiato   €3 
Latte macchiato   €4 
Koffie verkeerd  €3,75
Warme chocomel   €3,75
Met slagroom                           +€0,50
 
Sojamelk     €0,50 
Havermelk    €0,50
Decaf     €0,10

Lekker voor bij de koffie: 

Appeltaart    €4,75
Banoffee cheesecake        €4,75
Red velvetcake   €4,75

Koffiedeluxe    €6,25
Koffie, cappuccino of thee met 3 bonbons 
(andere warme dranken met een meerprijs)

Losse bonbons    €1,00

Toefje slagroom erbij?  €0,50
Bestel onze koffie en thee voor bij jou thuis! Via onze website www.1652coffeeandtea.com 
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Verse losse smaken thee 
Chocolade truffel      €3,25 
Zwarte thee, cacaoboter, kokos en chocolade nips
3 tot 5 minuten trekken 
Orange koekjes       €3,25 
Zwarte thee, appel, kaneel, koriander, kardemon, 
sinaasappel en roze peper
3 tot 5 minuten trekken   
Zomer romance      €3,25 
Hibiscus bloemen, rozenbladeren, aardbeien, 
yoghurt, zwarte wortelsap en roze korenbloem
3 tot 5 minuten trekken
Magic spice             €3,25 
Groene thee, zwarte thee, pistache, kardamon, 
gevriesdroogde yoghurt, rozen en amandel
2 tot 3 minuten trekken
Grandma’s garden           €3,25 
Hibiscus, vlierbos, appels, bramen, blauwe bes, 
frambozen en aardbei 
10 tot 12 minuten trekken
Bergamot earl grey     €3,25 
Zwarte thee, natuurlijke bergamot en kaasjeskruid
3 tot 5 minuten trekken
Rooibos earl grey     €3,25
Rooibos, limoen en met natuurlijke bergamot
8 tot 10 minuten trekken
Zwarte thee            €3,25 
Gedroogde zwarte theebladeren 
3 tot 5 minuten trekken

Groene jasmijn    €3,25 
Gedroogde groene thee met jasmijnbloemen 
1 tot 3 minuten trekken 
Rooibos               €3,25 
Biologische rooibos
8 tot 10 minuten trekken
Groene thee          €3,25 
Gedroogde groene theebladeren 
1 tot 3 minuten trekken   
Detox                  €3,25 
Gember, appel, ananas, basilicum, morgana, 
limoen en citroen
10 tot 12 minuten trekken
Kamille      €3,25 
Gedroogde kamille
5 tot 10 minuten trekken
Spiced rooibos          €3,25 
Rooibos, appel, kaneel, koriander, hele steranijs, 
sinaasappel, kardamon, roze peper en kruidnagel
8 tot 10 minuten trekken

Extra honing              €0,25

Verse thee 
Verse muntthee    €3,30
Met honing                                      +€0,25
Verse gemberthee    €3,30 
Sinaasappel of citroen
Met honing                                      +€0,25

Bestel onze koffie en thee voor bij jou thuis! Via onze website www.1652coffeeandtea.com 


