KOFFIE SPECIALS

But first Coffee!
K of f i e of
the e T C

2,95

iced
ca ppu cci no
fla v ou red

c o f f e e h a p py h o ur
1 0 : 0 0 -1 1 : 0 0 , D a i l y!
3,65

lekker
v oor t hu i s

o nze ko ffi e
s m aak t s uper ,
m aar met een
b or r el tje n et
een ti kki e b e te r

trend y
p aris

K o ffie
met
l ike ur
W i j z etten onze
k offie en sc h uime n
d e m elk nog op
d e k lassieke en
a m b achtelijke
w i jz e. . h et k an
d us z ijn dat
het een minuutj e
l a nger duurt.
Ma a r h et verschi l,
d a t proef je!
Wij werken met onze eigen
gecertificeerde Fair Trade Caffe
Tuinhuis Culinair. Wil je thuis ook
eens genieten van onze vers
gebrande koffie? Dat kan!
250 GRAM
500 GRAM
1KG
8

6,20
11,40
21,80

KOFFIE 				

2,20

KOFFIE OF THEE TC

2,95

Van dark roasted Tuinhuis Culinair bonen

			

Met een bonbon van Alberts en een tipje slagroom 			

ESPRESSO 				

2,35

ESPRESSO MACCHIATO (met melkschuim)

2,45

DOPPIO (dubbele espresso) 			

3,40

CAPPUCCINO 				

2,60

Espresso, warme melk en melkschuim

LATTE MACCHIATO 			
Espresso, melk en melkschuim

3,10

KOFFIE VERKEERD 			

3,10

ICED CAPPUCCINO 			

3,10

IJSKOFFIE 				

4,15

Espresso en warme melk

Espresso, cacao, melk en crushed ijs

Met crushed ijs en koffiesiroop, geserveerd met
vanille ijs en caramel

ICED CAPPUCCINO FLAVOURED

Met een shot siroop naar keuze: karamel, kaneel, hazelnoot,
vanille, chocolade, witte chocolade, amaretto

CHAI TEA LATTE ( Spiced of vanille) 			

Indiaas drankje gemaakt van thee en warme melk

3,65

3,05

D iv e r se 		

al c oh ol v r i j

WARME
CHOCOLADEMELK
+ slagroom

2,45

TRENDY PARIS

4,10

WARME
CHOCOLADEMELK
Met Baileys

4,70

TRENDY ITALIAN

4,10

KOFFIECHOCO
Met slagroom

4,05

TRENDY LAS VEGAS

4,10

0,80

Espresso, melk, Amarettosiroop,
cacao en slagroom

KINDER CAPPUCCINO
1,40
Met marshmallows
en vanille siroop
VERSE BIOLOGISCHE
1,55
MELK OF KARNEMELK

Espresso, bruine chocolade siroop,
karamel, melk, melkschuim en
marshmallows

TRENDY NEW YORK

TRENDY JAMAICA

liever th ee?
K ijk op on ze
th eekaar t p ag 7

TRENDY TUINHUIS

Espresso, bruine chocolade siroop,
gestoomde melk, melkschuim,
karamelsiroop en cacao

PLENKSKE TUINHUIS

8,85

KOFFIE NATAFELTJE

6,00

Koffie met een borrel naar keuze
en ’n klein progresje
Met diverse friandises
+ likeurtje naar keuze

4,10

4,10

5,70

SPANISH KOFFIE

5,70

ITALIAN KOFFIE

5,70

KOFFIE CARAJILLO

5,70

KOFFIE L’AMOUR

6,00

HASSELTSE KOFFIE

3,90

Met Jameson whiskey en slagroom

Met Ameretto en slagroom
Met Licor 43 en slagroom

Met Remy Martin en slagroom

3,30

Koffie met een shot siroop naar keuze
en een flinke rozet slagroom

9,20

IRISH KOFFIE 		

Met Tia Maria en slagroom

Dubbele espresso, gestoomde melk,
hazelnootsiroop en cacao

EXTRA SHOT SIROOP
0,80
Karamel, kaneel, hazelnoot,
vanille, chocolade, witte
chocolade, Ammaretto

6,75

Koffie Tilburgse Broeder en
Schrobelér meej slagroom

		

Espresso, witte chocoladesiroop,
melk, slagroom en
karameldobbelsteentjes

TILBURGS KOFFIE
PLENKSKE

Belgische warme koffie likeur
met slagroom

9

