ONZE KOFFIESOORTEN

KOFFIE

Wij bieden, bij de koffie die we zetten met onze espressomachine, keuze uit vier verschillende soorten koffiebonen.
Onze koffies zijn huisgebrand en voorzien van het Fairtrade (Max Havelaar) keurmerk. Naast een cafeïnevrije
melange zijn dat de drie onderstaande 100% Arabica
koffies. Dit zijn Single Origin koffies, afkomstig van één
plantage. De specifieke en unieke smaken van de koffie
komen zo het beste tot zijn recht.
Proef, beleef en geniet!

Vergelijkbaar met een reguliere kop koffie:
Een espresso, aangelengd met heet water.

Americano

¤ 2,20

Espresso

¤ 2,20

Espresso Macchiato

¤ 2,40

Dubbele Espresso

¤ 3,30

ZACHT - GUATEMALA

Cappuccino

¤ 2,30

Koffiesoort: “Guatemala Antigua Pastral”

Latte Macchiato

¤ 2,50

Flat White

¤ 3,50

Café Latte

¤ 2,50

Moccachino

¤ 2,80

WELKOM BIJ COFFYN!

Koffie Deluxe

¤ 4,10

WIJ BRENGEN EEN BRIEFJE WAAROP U UW

Seizoenskoffie

Een klein kopje koffie met een intense smaak.
Espresso met een vlekje melkschuim.
Twee espresso’s in een kopje.
Espresso met gestoomde melk en melkschuim.
Espresso met veel melk en melkschuim.

Net als bij veel andere koffies uit Centraal Amerika
kenmerkt deze koffie zich door het wat hazelnootachtige
aroma en de bloemige tonen in de koffie. Daarbij is
deze koffie, vooral als Americano of melk-koffie, heerlijk
zacht en ietwat romig in de mond.

Dubbele espresso met gestoomde melk
en melkschuim.

Americano met veel melk.		

MEDIUM - COLOMBIA

Espresso met gestoomde chocolademelk
en chocolademelkschuim.

Koffiesoort: “Colombia Supremo”
Deze smaakrijke koffie kenmerkt zich door een aroma
die doet denken aan amandel of marsepein. In de koffie
zijn tonen van cacao te ontdekken, die vooral naar
voren komen in combinatie met melk. Ook biedt deze
koffie een fruitige bijsmaak van bessen of bramen,
vooral bij een Americano. Een prachtige koffie met een
volle body.

BESTELLING IN KUNT VULLEN. DIT BRIEFJE

Americano met huisgestookte koffielikorette
en slagroom.

Kijk op het krijtbord naar de koffie van het seizoen.

WARME CHOCOLADEMELK

Warme chocomel, melk, puur of wit.

¤ 2,70

Slagroom

¤ 0,50

Chocolade druppels met warme melk.

PITTIG - DONKER PERU

WORDT DOOR ONS WEER OPGEHAALD.

Koffiesoort: “Peru Altomayo”

Geserveerd op een schaaltje.

Deze koffiebonen zijn wat donkerder gebrand. Hierdoor
heeft deze koffie een aroma die doet denken aan
geroosterde of gekarameliseerde amandelen. Het fruitige
van deze Peruaanse koffie blijft behouden en doet
denken aan appels en blauwe bessen. Een geurige koffie
met pit.

MET DIT BRIEFJE KUNT U AAN HET EINDE
VAN UW BEZOEK AFREKENEN.
ALVAST BEDANKT!

EXTRA’S

Slagroom
Scheutje siroop: kaneel of hazelnoot
Koffielikorette

¤ 0,50
¤ 0,75
¤ 1,50

Al onze koffievarianten met melk kunnen wij ook voor u
bereiden met sojamelk. Geef dit met een (*) aan achter
uw bestelling.

SLOW COFFEE / CLEVER DRIPPER

CAFETIÈRE / FRENCH PRESS

THEE

Wij gebruiken de “Clever Dripper”, met als voordeel het
handige mechanisme waarbij je de koffie eerst kan laten
trekken voor het door een koffiefilter je kopje in druppelt.
Zo komt er geen neerslag in de koffie zoals bij een cafetière,
maar krijgt de koffie toch even de tijd om goed op smaak te
komen. Dit geeft een volle en diepe smaak aan de koffie.

Wij serveren een exclusieve koffiesoort in een cafetière, die
door vele kenners als de beste koffiezetmethode gezien
wordt. Door het lange contact tussen koffie en water komen
de vele smaak-elementen goed tot hun recht. Deze manier
van koffie zetten zorgt voor een hoog cafeïnegehalte en een
bijzondere smaak.

Sumatra Mandheling Raja Gayo

Cafetière Ethiopië Sidamo (2 p.) € €€ ¤ 6,90

Wij serveren thee van theehuis Bloesem. Een andere
maatschappelijke onderneming van Pluryn. Bloesem staat
voor eerlijk, puur en kwaliteit. Deze thee bestaat uit 100%
natuurlijke ingrediënten waarbij zoveel mogelijk gebruik
gemaakt wordt van hele thee blaadjes. Dit zorgt ervoor dat
de etherische oliën in de blaadjes niet verloren gaan.
Proef, beleef en geniet!

¤ 3,40

Sumatraanse koffie heeft een krachtige, aardachtige inborst.
Een karakteristiek, kruidig profiel dat Indonesische koffie zo
aantrekkelijk maakt en er een klassieke nuance aan geeft.
Volgens sommige kenners is het zelfs de zwaarste koffie ter
wereld en daarmee één van de beste en meest smaakvolle.

Peru Altomayo

¤ 3,10

De koffiebonen die we voor de Clever Dripper gebruiken zijn
lichter gebrand dan de koffiebonen die we gebruiken met
onze espressomachine. Dat geeft deze biologisch geteelde
koffie heerlijk frisse tonen van zoete appels, naast wat
subtiele tonen van toffee en melkchocolade.

De huisgebrande Ethiopïe Sidamo is een unieke biologische
arabica koffie uit een regio die gezien wordt als het oudste
koffiegebied ter wereld. Deze waanzinnige koffie bezit sterke
limoen en citroengras aroma’s, is van smaak aangenaam fris
en heeft een volle en zeer intense body.

U kunt kiezen uit 8 smaken.

Kopje thee

¤ 2,10

Kleine pot thee (2 kopjes)

¤ 3,80

Grote pot thee (4 kopjes)

¤ 7,00

Verse muntthee met honing

¤ 2,80

Heeft u vragen wegens een dieet of allergie? Vraag een van onze medewerkers voor meer informatie.

FRIS
Coca Cola
Coca Cola light
Ice Tea
Bitter Lemon
Mineraalwater Rood
Mineraalwater Blauw
Karaf water met munt en citroen

¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,20
¤ 2,50

SAPPEN
Verse jus d‘orange
Biologische appelsap
Biologische perensap
Biologische appel-bosbessap

¤ 3,00
¤ 2,60
¤ 2,60
¤ 2,60

LEKKER HARTIG

LEKKER ZOET

We serveren vier verschillende sandwiches
verkrijgbaar met meergranenbrood of maïsbrood.
Geef op het bestelbriefje uw voorkeur aan.

Monchoutaart

Gerookte zalm sandwich

Twee sneetjes brood naar keuze, belegd met
gerookte zalm, gemengde sla en een
saus van geraspte mierikswortel.

Beenham sandwich

Twee sneetjes brood naar keuze, belegd met
beenham, gemengde sla, tomaatjes en een
honingmosterdsaus.

Oude kaas sandwich

Twee sneetjes brood naar keuze, belegd met
oude kaas, gemengde sla en huisgemaakte
tomatenjam van Bloesem Theehuis.

¤ 7,95

¤ 7,50

¤ 3,00
¤ 3,00
¤ 2,25

VOOR DE KLEINTJES

Vruchten-notenbrood

Twee sneetjes vruchten-notenbrood met
roomboter van onze collega’s van Buurtmarkt
Breedeweg uit Groesbeek.

¤ 6,95

Brownie

¤ 2,75

Carrotcake

¤ 2,75

Huisgemaakte wortelcake met nootjes en
citroentopping.

Scones €
¤ 2,50

¤ 3,75

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

Coffyn Compleet

Salade geitenkaas

¤ 9,95

¤ 3,75

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

¤ 3,00

Huisgemaakte brownie met pure chocolade
en stukjes amandel.

Kijk op het krijtbord voor het broodje van de maand.

Witte wijn (droog)
Rode wijn
Bier

Appelgebak
Appelgebak van onze collega’s van
Buurtmarkt Breedeweg uit Groesbeek.

Broodje van de maand

DRANKEN

¤ 3,50

Een heerlijke taart van onze collega’s van
Buurtmarkt Breedeweg uit Groesbeek.

€

Kindercappuccino

¤ 2,00

Chocomel (koud)
Limonade
Limonade met lekkers (2 snoepjes)

¤ 2,00
¤ 1,10
¤ 1,30

Soep van de dag

Kijk op het krijtbord voor de soep van vandaag.

Keuze uit een of meerdere heerlijke bonbons.
Aangegeven prijs is per stuk.

Boterham voor kinderen

¤ 2,00

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL

Slagroom

Opgeklopte melk met warme chocolademelk
in een echt koffiekopje.

Een sneetje brood naar keuze met boter en
keuze uit verschillend zoet beleg.

Kleintje Coffyn

€

¤ 3,00

Een stukje brownie,een stukje carrotcake,
een spekje met slagroom en discodip.

Olijven

¤ 3,25

Nacho’s met dip

¤ 3,75

Brood met dipjes

¤ 3,75

Heerlijk brood met 2 verschillende dipjes.

¤ 9,00

Verschillende lekkere dingen bij
elkaar: scones met slagroom, seizoensjam en
lemoncurd, een stukje carrotcake, een stukje brownie
en twee bonbons.
Leuk om te delen!

Bonbons

¤ 1,00

¤ 0,50

Geserveerd op een schaaltje.

Dagaanbieding
Kijk op het krijtbord voor de aanbieding van vandaag.

EVEN RESERVEREN

WELKOM BIJ COFFYN!

Koffie & gebak of lunch

Vanaf 6 tot 10 personen kunt u reserveren voor koffie
met gebak of een luncharrangement.

WIJ BRENGEN EEN BRIEFJE WAAROP U UW

High Tea 		¤ 19,50
Thee-arrangement, geserveerd in verschillende gangen
met een bijzondere selectie van zoete en hartige hapjes.

BESTELLING IN KUNT VULLEN. DIT BRIEFJE
WORDT DOOR ONS WEER OPGEHAALD.

Koffieproeverijen

Over koffie valt veel te vertellen. Graag delen we onze
passie en kennis met u tijdens onze proeverij.
Reserveren voor een proeverij is noodzakelijk en kan
vanaf 4 personen of ongeacht het aantal aanmeldingen (maximaal 10) elke eerste zaterdag van de maand
tijdens de inloopproeverij.

MET DIT BRIEFJE KUNT U AAN HET EINDE

Bij de bar vindt u onze informatiefolder. Vraag een
van onze medewerkers naar meer informatie, of kijk
op onze website www.coffyn.nl.

VAN UW BEZOEK AFREKENEN.
ALVAST BEDANKT!

Heeft u vragen wegens een dieet of allergie? Vraag een van onze medewerkers voor meer informatie.

