Coffyn

Doan, Maarten en Mark

Buurtmarkt

Dag allemaal,

Bij Buurtmarkt in Breedeweg
maken assistent-medewerkers de
overheerlijke Coffyn-koekjes. Het
is ambachtelijk werk wat best wel
wat precisie vergt. Elk koekje wordt
stuk voor stuk met de hand uit het
deeg gestoken en voorzien van een
‘Coffyn’-stempel. Even in de oven, en
voila: smullen maar!

De toppers hieronder zijn Doan, Maarten en Mark en zij werken al 20 jaar bij Coffyn! Tijdens de
opening op 1 mei 2001 zijn zij begonnen met werken bij Coffyn, in de oude Commanderie van
Sint Jan in Nijmegen (de vorige locatie van Coffyn). Zij zijn sindsdien niet meer weg te slaan.
5 jaar geleden is Coffyn verhuisd naar de huidige locatie, hier in Malden, op het terrein van de
Intratuin. Gelukkig wilden zij mee, zij behoren inmiddels ook tot het meubilair van Coffyn!

Over Doan:
Doan werkt bij Coffyn zowel in de horeca, als in het koffieatelier.
Zij vindt het samenwerken met haar collega’s het allerleukste aan
haar werk. Zij vindt het erg belangrijk om goed te overleggen en
lief te zijn naar elkaar. Wel is ze in voor een grapje en vind ze het
leuk om de begeleiding af en toe te klieren. Als we haar vragen
wat zij het allerlekkerste vindt bij Coffyn, dan zegt ze “ALLES”! Zelf
drinkt ze haar koffie het liefst zwart en als het warm is drinkt ze
graag een appelsap.

Welkom bij Koffiehuis en Branderij Coffyn,
Het onverwachte leuke plekje in Malden. Al een aantal jaar werken wij hier met veel plezier en
ontvangen wij veel enthousiaste gasten. In ons klein maar fijne koffiehuis ontvangen wij niet
alleen jou als gast, maar ook onze medewerkers. Voor hun is het niet vanzelfsprekend om een
werkplek te vinden binnen de reguliere arbeidsmarkt. Voor hun biedt Coffyn een uitkomst. Er is
plek voor een ontwikkelbaan, een reguliere baan of arbeidsmatige dagbesteding. Maar bovenal
maakt het Coffyn een nog leukere en leerzame plek om te werken.
Houd je van koffie? Dan krijg je hier (h)eerlijke koffie, met zorg! Binnen staan grote jute zakken vol
met groene bonen. Deze koffiebonen branden wij hier zelf, zodat je hier kunt genieten van super
verse koffie of deze kunt meenemen voor thuis. Probeer vooral eens onze verschillende soorten
bonen uit en ervaar welke koffie jij het lekkerst vindt.
Wist je trouwens dat de cappuccino hier het meest besteld wordt? Hier laten wij graag onze
Latte Art kunsten op los.
Begin je je hier al een beetje thuis te voelen? Wij bieden ook verschillende arrangementen
aan. Denk aan een High Tea, een uitgebreide lunch, maar ook een hele leuke interactieve
koffieproeverij en workshops waarbij wij al onze koffie kennis met je delen.
Hopelijk geniet je van al het lekkers dat je bestelt. Neem vooral ook een kijkje in onze winkel.
Zoek je nog een cadeautje? Dan zal je hier vast slagen!
Tot de volgende keer!

Over Maarten:
Maarten is het huisgenootje van Doan. Hij komt
zelfstandig met de bus naar Coffyn. Hij werkt, net
als Doan, bij Coffyn zowel in de horeca, als het
koffieatelier. Tevens werkt hij in het Radboud UMC in
Nijmegen. Deze combinatie vindt hij erg leuk. Maarten
drinkt zijn koffie graag met 2 zakjes suiker en 1 cupje
melk, maar als hij mag kiezen dan kiest hij toch het
liefst voor een Colaatje.

Over Mark:
Mark is onze alleskunner. Hij werkt in de horeca, het
koffieatelier en helpt onze branders met branden. In de
spoelkeuken is hij een echte topper. Geen stapel met
borden en kopjes is voor hem te hoog, hij houdt zijn
hoofd koel als het druk is. Alle vaat komt weer glanzend
terug! De favoriete koffie van Mark is de Moccachino,
een cappuccino met chocomelk i.p.v. volle melk.

MENUKAART
KOFFIE MET ZORG

Wij brengen een briefje waarop je je bestelling in kunt
vullen. Dit briefje wordt door ons weer opgehaald.
Met dit briefje kun je aan het einde van je bezoek afrekenen.
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clever dripper

zie ons krijtbord

Espresso Macchiato		

€ 2,40

Dubbele Espresso		

€ 3,40

Café latte		
€ 2,80
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€ 2,40

€ 2,70

amandel
marsepein
bessen
bramen
cacao

Moccachino		

€ 3,00

Chai Latte		

€ 2,90

Flat White		

€ 3,70

Warme chocolademelk		

€ 3,00

Koffie Deluxe		€ 4,30
Americano met huisgestookte
koffielikorette en slagroom

SEIZOENSKOFFIE
french press

zie ons krijtbord

Iced Chai Latte

€ 3,00

Iced latte

€ 3,50

IJskoffie		
€ 4,25
Dubbele espresso,
karamel siroop en vanille ijs

de melk die wij gebruiken afkomstig is van
de Holstein of Jersey koe van Queens of
Dairy? Dit is een koe die vrij in de wei rond
kan lopen en gemolken wordt wanneer zij
dat wil. De melk komt direct vanaf de boer bij
ons terecht, waardoor de melk extra vers is.

€ 0,50

kaneel, karamel, hazelnoot, witte chocolade,
pumpkin spice

Koffielikorette

DECAFÉ

Een op natuurlijke wijze cafeïnevrij
gemaakte 100% Arabica koffie, mild
van smaak met tonen van lavendel

Biologische appelsap

€ 2,75

Biologische perensap

€ 2,75

Biologische
appel-bosbessap

€ 2,75

€ 1,70

Shot espresso

€ 1,00

Slagroom

€ 0,50

Coffyn ontbijt		

€ 9,95

Flesje witte wijn 375ml		 € 7,95

Coca Cola light

€ 2,30

Flesje rosé 375ml		
€ 7,95

Ice Tea

€ 2,30

Flesje rode wijn 375ml		€ 7,95

2 broodjes, ham, kaas, croissantje, jam,
eitje en een yoghurtje met huisgemaakte
granola. Inclusief americano, cappuccino
of thee naar keuze en een glaasje verse
jus d’orange.

Tonic

€ 2,30

Flesje Hertog Jan		

€ 2,50

Yoghurt bowl (glutenvrij)		

Bitter Lemon

€ 2,30

Flesje Radler 0%		

€ 2,50

€ 2,30

Mineraalwater
Blauw

€ 2,30

Kindercappuccino		€ 2,25

Karaf water

€ 2,75

Chocomel (koud)		

€ 2,25

Volle melk (koud)		

€ 2,25

met munt en citroen

Warme chocolademelk met
opgeschuimde melk in een echt koffiekopje

Kinderboterham 		
met boter, nutella en jam

      € 27,95 p.p.

Neem een kijkje in de wereld van koffie tijdens een koffieproeverij inclusief een
demonstratie koffiebranden. Wij ontvangen u met een drankje en een
huisgemaakte lekkernij.

LUNCH ARRANGEMENT

Coffyn lunch 				

Een stukje brownie en carrotcake
met slagroom en disco dip

Pleun's Regenboogijsje 		
Biologisch onwijs lekker ijs

Koffieproeverij: op aanvraag
Vooraf reserveren en mogelijk vanaf 6 personen.
Met minder dan 6 personen? Vraag naar de mogelijkheden.

HIGH TEA		

Kleintje Coffyn 		

Onze broodjes zijn
verkrijgbaar met
waldkorn of maïsbrood.
Geef op het bestelbriefje uw voorkeur aan.

€ 5,95

Volle yoghurt met huisgemaakte granola,
seizoensfruit en honing.

Wis

Voor de kleintjes

Limonade		
€ 1,20

Vooraf te reserveren

BROODJES VAN
BUURTMARKT

.
t je dat..

Mineraalwater
Rood

Arrangement, geserveerd in verschillende gangen
met een bijzondere selectie van zoete en hartige hapjes.
Voor de High Tea staat 1,5 uur ingepland.

Kies je extra’s
Scheutje siroop

€ 3,20

Ontbijt (tot 12.00 uur)

€ 2,30

KOFFIEPROEVERIJ

at.. .

€ 3,20

Verse jus d’orange

Dranken

Coca Cola

Arrangementen

Wist je d

Espresso - Tonic

Kies je siroopje

Keuze uit wit, puur of melk
chocolade callets

U kunt ook kiezen voor sojadrank of haverdrank.

Zomerspecials

€ 3,25

Sappen

Cappuccino		

medium

€ 3,25

met sinaasappel en honing

LOMBIA
CO

gekarameliseerde
amandel
appels
& bessen

Verse munt thee
Verse gember thee

€ 2,90

R

€ 2,30

met honing

Latte Macchiato		

pittig

SEIZOENSKOFFIE

Espresso		
€ 2,40

hazelnoot
aroma
bloemige tonen
romig met
melk
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Kopje thee

van Bloesem Theehuis

Americano (koffie)		
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Welkom bij Coffyn!

€ 2,20
€ 3,50

de honing die wij gebruiken van
Imkerij Immenhof uit Heumen
afkomstig is? Deze lokale imkerij is
meer dan alleen een imkerij.
Dit familiebedrijf is tevens een
stage-, zorg- en erkend leerbedrijf.

VERHUUR
Bent u op zoek naar een
unieke locatie om uw

evenement te organiseren?
€ 3,00

Het kan bij Coffyn!

HEEFT U EEN
ALLERGIE?

Geen probleem!
Wij houden hier
graag rekening
mee.
Wegens de allergenenwet zijn wij verplicht u
te melden dat er
mogelijk allergenen
zoals gluten, noten en/
of lactose in onze
gerechten verwerkt zijn.
U kunt bij onze
medewerkers terecht
voor meer informatie.

Reserveer onze locatie in zijn

€ 21,95 p.p.

zakenborrel, receptie,

boekpresentatie of andere
bijzondere gelegenheid.

Gebak van de dag
Zie krijtbord

€ 11,95 p.p.

Huisgemaakt

Volg ons op onze website www.coffyn.nl of op social media:

Luxe lunch				

Scones		
€ 3,95

WIFI-wachtwoord: coffyn-gasten

Twee huisgemaakte traditionele
Engelse zoete broodjes met seizoens-jam,
lemoncurd en slagroom.

Slagroom 		

€ 0,50

€ 8,00

Broodje kaas		

€ 7,50

Broodje hummus		

€ 7,75

Broodje naar keuze, belegd met
beenham, gemengde sla, tomaatjes
en honingmosterdsaus.

Broodje naar keuze, belegd met
oude kaas, gemengde sla en
huisgemaakte tomaatjes.

Broodje naar keuze, belegd met
hummus, geitenkaas, gemengde sla
en seizoensgroenten.

Broodje van het seizoen		
Kijk op het krijtbord voor het
broodje van het seizoen.

Bananenbrood (glutenvrij)

€ 3,95

Salade geitenkaas		

€ 10,25

Salade gerookte zalm

€ 10,25

met koffie zeezout pindakaas

Frisse gemengde salade met geitenkaas,
zongedroogde tomaatjes, walnoten, stukjes
appel, honing en balsamico-dressing.
Geserveerd met brood en boter.

Leuke foto’s? Tag ons!

Carrotcake		
€ 2,95

€ 15,95 p.p.

Broodje beenham 		

Onze keukEn sluit om
15.30 uur.

Twee luxe broodjes met keuze uit een kopje americano koffie, cappuccino, thee
van Bloesem theehuis of een flesje frisdrank. Hierbij zit tevens een biologisch
sapje van Streek & Plattelandsgoed of een glaasje verse jus d’orange.
Twee luxe broodjes met keuze uit een kopje americano koffie, cappuccino, thee
van Bloesem theehuis of een flesje frisdrank. Hierbij zit tevens een biologisch
sapje van Streek & Plattelandsgoed of een glaasje verse jus d’orange.
Als extraatje wordt hierbij een stukje huisgemaakte carrotcake, brownie en een
sneetje bananenbrood geserveerd.

€ 8,25

Broodje naar keuze, belegd met
gerookte zalm, gemengde sla en
mierikswortelsaus.

KEUKEN

Brownie		
€ 2,95

Huisgemaakt

Broodje zalm		

Frisse gemengde salade met gerookte zalm,
tomaatjes, kappertjes, rode ui, yoghurt-dilledressing.
Geserveerd met brood en boter.

geheel voor uw feestje,

Gebak

Lunch

E-mail: info@coffyn.nl
OP WEG NAAR EEN

