VOOR BIJ DE
KOFFIE EN THEE
LEKKERS BIJ DE KOFFIE OF THEE
Cupcakes 								€ 2.50
Diverse soorten vanaf
Schaaltje boterkoek 							€ 2.50
8 stuks
Appeltaart 								€ 2.75
Met of zonder slagroom
Koffiesiroop
Hazelnoot, vanille, karamel, kaneel en kokos

KOFFIE- EN
THEEKAART

KOFFIE

THEE

PIAZZA D’ORO KOFFIE

PICKWICK SLOW TEA

Lungo 									€ 2.55
Vertrouwde kop koffie 							

Royal English 								€ 2.55
Een rijke en soepele thee met een eigenzinnig aroma 			

Espresso 								€ 2.50
Puur en zwart 							

Velvet Green 								€ 2.55
Een fluweelzachte thee met frisse en bloemige tonen 			

Espresso doppio 							€ 3.55
Intens en donker 						

Smooth Grey 								€ 2.55
Een combinatie van verfijnde zwarte theesoorten
met aromatische bergamot

Cappuccino 								€ 2.80
Espresso met opgeschuimde melk 					
Caffé Latte 								€ 2.80
Lungo met veel warme melk 					
Latte Macchiato 							€ 3.65
Espresso tussen twee laagjes melk 				

SPECIALS
Koffie van het seizoen 						
€ 2.90
Deze special vindt u op onze specialkaart
				
Warme chocolademelk 						€ 4.15
Keuze uit melk of puur, geserveerd met slagroom

Golden Oolong 							€ 2.55
Een heldere oranje thee met een glad aroma en een
subtiele smaak van licht geroosterde noten
Camilla Sunday 							€ 2.55
Een kruidenthee met de verrassende smaak van kamille
met een vleugje anijs en bloedsinaasappelschil
Coco Colada 								€ 2.55
Kokosnoot gecombineerd met een sprankje ananas op basis
van groene thee
Rose Berry Blues 							€ 2.55
De mysterieuze melange van rozenblaadjes met zoete
frambozen en de tropische aroma’s van lychees

Koffie special 								€ 7.80
Café Lungo, likeur naar keuze en slagroom 			

Sunset Dreams 							€ 2.55
Rooibosthee met warme vanille, sinaasappel
en zacht-zoete honing

PIAZZA D’ORO SMAKEN

Muntthee 2 koppen met verse munt 					

Intenso
Branderige smaak, nuances van chocolade en kruidnagel
Forza
Tonen van chocolade, fudge, noten en amandel

€ 3.00

Thee van het seizoen 							€ 2.60
Deze special vindt u op onze specialkaart

