Coffee & Cacao is sponsoring partner van ‘Huis aan het water’ in Katwoude.
Inloophuis voor mensen die te maken hebben met kanker.

KOFFIE

Brandmeesters

Brandmeesters koffie is een relatief jonge koffiebrander met een zeer verfijnde smaak.
De koffie wordt in Nederland op het laatste moment gebrand, zo blijft de boon zeer vers
en de smaak optimaal.
Koffie
Espresso
Cappuccino
Doppio
Café latte
Dubbele Cappu
Macchiato
Latte macchiato
Coffee Hazelnoot
Coffee Caramel
Coffee Panna
Koffie Kompleet
Coffee & Cacao
Coffee Siroop

THEE

koffie met een koekje van eigen deeg
kleintje sterke koffie
1 deel espresso, 1 deel warme melk, 1 deel schuim
dubbele espresso
1 shot espresso met warme melk en schuim
2 delen espresso, 1 deel warme melk, 1 deel schuim
espresso met een wolkje warm schuim
1 shot espresso met warme melk en schuim in een glas
latte macchiato extra shot hazelnootsiroop
latte macchiato + shot caramelsiroop, slagroom en caramel topping
1shot espresso warme melk en slagroom
kop koffie met 2 bonbons
koffie met 1 bonbon, 1 chocolade truffel
extra shot siroop, Hazelnoot, Caramel, Vanilla, Coconut

2,20
2,20
2,50
3,25
2,75
3,75
2,30
3,50
3,95
4,25
3,75
4,50
4,50
0,50

Brandmeesters

Kopje thee

Kies uit de Brandmeesters theedoos:
groene thee, verveine, ceylon, rooibos, pepermunt
gunpowder, darjeeling, jasmijn, earl grey
Verse Marokkaanse muntthee & op verzoek met honing
Verse Gember thee met zoethout & sinaasappel
Chai latte
kruidige Indiase thee met geschuimde melk

2,25

Kopje thee gezet met losse thee, zie onderstaande soorten:
Potje thee keuze uit de volgende soorten van Simon Levelt:
earl grey, Japanse sencha groene thee, earl white
China jasmijn, Japanse kers, rooibos thee
Kopje Thee Totaal: kop thee met 1 bonbon en 1 truffel

2,50
5,95

2,75
2,95
2,95

4,25

WARME CHOCOLADEMELK
Warme huisgemaakte chocolademelk gemaakt van Callebaut Chocolade
Warme chocolademelk met een shot Caramelsiroop, slagroom & Carameltopping
Warme chocolademelk met mini marshmallows
Warme chocolademelk met slagroom
Warme chocolademelk zonder slagroom
Extra slagroom
Extra mini marshmallows

3,50
4,50
3,50
3,25
2,75
0,60
0,75

ONTBIJTEN
Licht & Luchtig
vers gebakken croissant met boter & jam

3,75

Lekker & Gezond
yoghurt, notenmuesli, vers fruit, munt & honing

5,50

Goedemorgen!
uitgebreid verwen ontbijt voor 2 personen
met verschillende soorten brood, croissant, ham & kaas, smeerseltjes
zoals honing, vers fruit, eitje erbij … smullen maar!
Te bestellen tot 11.30 uur

17,95

SANDWICHES
Keuze uit wit-, bruin- of maisbrood
Markermeer
makreel, sla, zuurkoolsalade met rozijnen & kervel

7,95

Zuider Vesting
omelet met salami, kaas, champignons, tomaat & Italiaanse kruiden

7,75

Speeltoren
geitenkaas, rucola, peer, bacon, noten & honing

7,95

Monnickendammer roerei
warm gerookte zalm, roerei, komkommer, dille & kappertjes

8,25

Klub Kloosterdijk
gebakken kip met bacon, avocado, tomaat, sla & mayo

7,95

Rozendaal
opgerolde doorgesneden sushi omelet met gebakken paksoi & blauwe kaas

7,50

Weezenland
8,50
gebakken biefstukpuntjes met gewokte oosterse groenten, sesam, ketjap & koriander
Tripple K
gebakken Kip, Koolsalade, geroosterde pompoen & Koriander

7,75

SOEPEN
Tomaten-basilicumsoep

5,75

Seizoenssoep
(vraag de bediening of kijk op het bord)

5,95

TOSTI’S
Keuze uit bruin of wit brood
Tosti ham & kaas
Tosti pesto, kaas, tomaat
Tosti Bali
kaas, kip, kerrie & ananas
Tosti Milaan
kaas, salami, bosui

nieuw!
nieuw!

4,00
4,50
5,50
4,95

SALADES
Salade Korea
12,50
gebakken biefstukpuntjes, sla, paddestoelen, rode ui, paprika, noten & peterselie
Salade Oslo
zalm, sla, avocado, komkommer & koriander
Salade Brussel
witlof, sla, beenham, peer, druif, blauwe kaas & pecannoot

12,50

11,50

LUNCHMENU
Combilunch
kopje soep en 1 van onderstaande sandwiches naar keuze

12,95

Boerenbrood voor 2 personen, om samen je brood te beleggen
gerookte zalm, gebakken kip & geitenkaas, kom salade &
diverse smeerseltjes

17,95

Eet u liever vegetarisch? Bijna elk gerecht kunnen wij op verzoek
aanpassen.

POFFERTJES
Hollandse boeren
4,95
poffertjes met roomboter & poedersuiker
Hollands welvaren
poffertjes, peer & caramel

5,95

ZIN IN ZOET
Warme chocoladedip
met fruit, marshmallows, koekjes & vanille-ijs voor 2 personen

13,95

Warme scone
met clotted cream, frambozenjam & lemoncurt

3,75

Dadeltaart met kokos

2,95

SAP & SMOOTHIE
Vers geperste jus d’orange
normaal of groot
Fruit shake
sinaasappelsap, mango, ananas

2,75/4,95

4,25

Smoothie
yoghurt, sinaasappelsap bosvruchten

4,25

Sap van de Dag
huisgemaakte groente sap
(kijk het bord of vraag de bediening)

4,-

FRIS & FRUITIG
Biologische appelsap / perensap / appelvlierbessensap

3,-

Coca Cola (light) / sprite / fanta / tonic / bitter lemon / chocolademelk / fristi

2,50

Melk / limonade
Elderflower Tonic van Fever Tree nieuw!

1,95
3,-

IETS STERKERS
Bier
Wijn
Prosecco

Hertog Jan
Rode- / witte wijn
flesje voor 2 personen

2,95
3,50
9,95

HIGH TEA
Graag 1 dag van tevoren reserveren.
Healthy High Tea
zin in high tea zonder in alle zoetigheden? Dat komt goed uit!
potten thee, een fruitshake en drie verschillende rondes;
Smeurig & Fruitig.
bestaan uit sandwiches, soep, crostini,
smeerseldipjes met groenten, gezonde noten, pure chocola 71% en
verschillende soorten vers uitgesneden fruit.
Super High Tea
vier rondes van hartige hapjes, zoete lekkernijen &
chocoladedip met fruit, koekijs en marshmallows.
Potten thee, diverse koffies & presentje om thuis na te genieten.
Kijk in de menukaart voor uitgebreide informatie.

22,2
Hartig,
De rondes

24,50

Chocolade High Tea
15,2 rondes met heerlijke zoetigheden, stukje chocolade taart, chocolade truffel, bonbon,
bananencake en daarna chocolade fondue met vers fruit, marshmallows & ijs.
Extra glaasje bubbels
4,50
Helaas is het niet mogelijk om de high tea te delen.

Heeft u allergieën of dieetwensen? Geef het door en wij houden er
(voor zover mogelijk) rekening mee.

TAKE AWAY TAART
Er zijn altijd 3 taarten voorradig:
Chocolade taart, witte chocola frambozen taart en taart van de dag 6/8 punten
Op bestelling ook appeltaart

6 punten / 12 punten

14,95
12,95 / 25,95

U KUNT BIJ ONS OOK
Verjaardagstaarten bestellen, met opschrift 2,95 extra
Workshop bonbons maken: Volwassenen 37,50 minimaal 6, maximaal 8 personen per groep
Kinderen

15,50 minimaal 6, maximaal 8 kinderen per groep

BOOTTOCHT
Luxe lounge sloep met schipper voor vaartochten door Waterland.
Maximaal 12 personen 21/2 uur varen

250,-

FEESTJE
Kinderfeestjes met taart, workshop bonbons maken en poffertjes
Vier je verjaardag bij Coffee & Cacao met koffie en gebak of thee en taart daarna sandwiches en
een lunch
Borrel

Hartige hapjes en drankjes

Bruiloft

Champagne & bruidstaart

CHOCOLADE FONTEIN
Verhuur van 1,20 meter hoge chocolade fontein voor feesten, beurzen en bedrijfspresentaties.
Inclusief plaatsing, bediening, 8 kilo chocolade en ingrediënten

395,-

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande activiteiten, vraag het aan een van onze
medewerkers.

