‘T GEWONE
Kaffie

2.50

klassiek

Déca kaffie

2.50

klassiek

Kleine kaffie

2.50

klein en krachtig

Straffe kaffie

2.80

groot en krachtig

Kaffie verkeerd

2.90

kaffie met opgestoomde melk

Latte Macchiato

2.90

Kleine kaffie met opgestoomde melk & melkschuim

Cappuccino

2.80

Kleine kaffie met melkschuim

Roomuccino

2.80

Kaffie met slagroom

Ook met een smaakje

+ 0.50

Vanille - Chocolade - Hazelnoot - Speculaas - Caramel - Brulée
Suikervrij: Vanille - Hazelnoot - Caramel

Slow Coffee
Alhoewel het eigenlijk nooit weg is geweest, zal het je niet ontgaan zijn dat filterkoffie weer hot is op dit moment. Door de zorg die besteed wordt aan deze zetwijze
wordt het koffiemoment weer een genietmoment en vooral een contactmoment.
Filterkoffie geeft een zeer eerlijk en echt beeld van de koffie, het zorgt ervoor dat de
subtiele aroma’s die de boon bevat, worden vrijgegeven.
Het spreekt voor zich dat we voor dit “Kaffies Slow Coffee” moment, werken met
uitsluitend verse koffie van uitzonderlijke kwaliteit, waarvan de traceerbaarheid veel
groter is. Van het land van oorsprong tot de plantage, het proces, de hoogte, de soort,
kortom, deze koffie geeft al haar geheimen prijs.
De koffie wordt, bij onze huisbrander Rombouts, op artisanale wijze gebrand, op
branders van 1, 5 of 22 kg. Op deze manier kan Rombouts exclusiviteit garanderen.
Aangevuld met onze kennis en passie staan we garant voor een koffiebelevenis op
het hoogste niveau.
“Kaffies Slow Coffee” staat niet voor zomaar een koffie, maar voor een echte gastronomische koffie.

Kenya kahuro AA+

Cuba de Santiago

Congo - 100% FairTrade

Kenia

Cuba

Congo

Nyeri

Yateras, Sierra Maestra

Lake Kivu

1200 – 2300 m

1000 m

1550 m

Gikaru Coöperative

Coöperative

Coöperative

SL28, SL34

typica, caturra

Moka

Fully washed

Fully washed

Fully washed

AA+

Altura

14 - 15

Toffee – Caramel

Cacao, caramel, tabak

Citrus, jasmijn, rozen, mango

Frisse aciditeit,
vol mondgevoel

Rond en vol,
medium body

Medium aciditeit, floraal
en lichte zoete toets

Land
Regio
Hoogte
Plantage
Variëteit
Proces
Screen
Aroma
Smaak

KANNETJE SLOW COFFEE
— ± 2,5 tas

Filterkoffie
French Press

6.50
6.50

LATTE MACCHIATO
Latte Macchiato

2.90

Kleine kaffie met opgestoomde melk & melkschuim

Ook met een smaakje

+ 0.50

Vanille - Chocolade - Hazelnoot - Speculaas - Caramel - Brulée
Suikervrij: Vanille - Hazelnoot - Caramel

Choco latte

3.50

Kleine kaffie, chocoladedruppels & opgestoomde melk

Chai tea latte

3.50

kruidige thee met opgestoomde melk

Ook met:
Sojamelk - Amandelmelk

LATTE FANTASIE
Oreo latte

3.90

latte vanille met slagroom, Oreokoekjes & chocoladetopping

Malteser latte

3.90

latte caramel met slagroom, Maltesers & carameltopping

Hazel latte

3.90

latte hazelnoot met slagroom, brésiliennenootjes & carameltopping

Speculaas latte

3.90

latte speculaas met slagroom, carameltopping & speculaascrumble

Crispy latte

3.90

latte brullée met slagroom, chocoladecrispies & witte chocoladetopping

Smartie latte

3.90

latte chocolade met slagroom, smarties & chocoldetopping

Mallow latte

3.90

latte caramel met marshmallows & chocoladetopping

CAPPUCCINO
Cappuccino

2.80

Kleine kaffie met melkschuim

Roomuccino

2.80

Kaffie met slagroom

Ook met een smaakje

+ 0.50

Vanille - Chocolade - Hazelnoot - Speculaas - Caramel - Brulée
Suikervrij: Vanille - Hazelnoot - Caramel

ROOMUCCINO FANTASIE
Oreocino

3.70

kaffie vanille met slagroom, Oreokoekjes & chocoladetopping

Maltesercino

3.70

kaffie caramel met slagroom, Maltesers & carameltopping

Hazelcino

3.70

kaffie hazelnoot met slagroom, brésiliennenootjes & carameltopping

Specucino

3.70

kaffie speculaas met slagroom, carameltopping & speculaascrumble

Crispycino

3.70

kaffie brullée met slagroom, chocoladecrispies & witte chocoladetopping

Smartiecino

3.70

kaffie chocolade met slagroom, chocoladetopping & smarties

Mallowcino

3.70

kaffie caramel met marshmallows & chocoladetopping

KOUDE MELK
Gewoon
Cécémél
Fristi

2.00
2.40
2.40

WARME MELK
Gewoon
Met honing
Sneeuwwitje

2.20
2.50
7.00

melk met advocaat & slagroom

WARME CHOCOLADE
Witte chocolade
Melk chocolade
Donkere chocolade

2.90
2.90
2.90

Ook met een smaakje

+ 0.50

Vanille - Chocolade - Hazelnoot - Speculaas - Caramel - Brulée
Suikervrij: Vanille - Hazelnoot - Caramel

CHOCO FANTASIE
Oreo choco

3.80

Chocolademelk vanille met slagroom, Oreokoekjes & chocoladetopping

Malteser choco

3.80

chocolademelk caramel met slagroom, Maltesers & carameltopping

Hazel choco

3.80

chocolademelk hazelnoot met slagroom, brésiliennenootjes & carameltopping

Speculaas choco

3.80

chocolademelk speculaas met slagroom, carameltopping & speculaascrumble

Crispy choco

3.80

chocolademelk brullée met slagroom, chocoladecrispies & witte chocoladetopping

Smartie choco

3.80

chocolademelk met slagroom, chocoladetopping & smarties

Mallow choco

3.80

chocolademelk caramel met marshmallows & chocoladetopping

STERKE KAFFIES EN CHOCO’S
Ierse kaffie

8.00

kaffie, whisky, slagroom

Hasseltse kaffie

8.00

kaffie, jenever, slagroom

Franse kaffie

8.00

kaffie, cognac, slagroom

Italiaanse kaffie

8.00

kaffie, amaretto, slagroom

Advocaat kaffie

8.00

kaffie, advocaat, slagroom

Straffe choco

8.00

chocolademelk met koffielikeur & slagroom

Lumumba

8.00

chocolademelk met rum & slagroom

IJSKOUDE KAFFIE
Koude latte

2.90

latte met ijsblokjes

Ook met een smaakje

+0.50

Vanille-chocolade-hazelnoot-speculaas-carmel-brulée
Suikervrij: Vanille-hazelnoot-carmel

Oreo frappuccino

3.90

Kaffie vanille, ijscréme, slagroom, Oreokoekjes & chocoladetopping

Malteser frappuccino

3.90

Kaffie caramel, ijscréme, slagroom,Maltesers & carameltopping

Choco frappuccino

3.90

kaffie, pure chocolade, ijscréme, slagroom & chocolade crispies

FRIS
Chaudfontaine plat/bruis
Fanta / Sprite
Coca Cola / Coca Cola zero
Ice tea
Tonic
Sinaasappelsap Minute maid
Tonisteiner vruchtenkorf / citroen / orange
Vers sinaasappelsap
Huisgemaakte Iced Tea

2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.60
3.50
3.00

Classic - Perzik - Gember & Limoen

WIJNEN - BUBBELS - BIEREN
Witte wijn
Rode wijn
Rosé wijn
Cava
Pils Jupiler
Leffe blond-donker
Duvel

4.00
4.00
4.00
5.50
2.40
3.50
3.50

THEE’S
VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE

3.00
3.00
Pip’s thee is gemaakt van hele theebladeren, kruiden of
stukjes echt fruit. U krijgt de kwaliteit van losse thee, verpakt in een handig theezakje. Elk theezakje is individueel
verpakt in een stijlvol doosje.

FRUIT INFUSIES
Cotton Candy

2.50

Fruitiger kan bijna niet. In deze thee proeft u hibiscusbloesems, druiven, vlierbessen,
zwarte aalbessen en bosbessen. Deze donkerrode thee is zoet en droog van smaak.

Fruit Garden

2.50

Uw eigen fruittuintje in een mok of glas? De mix van appel, vlierbessen,
frambozen en rode biet geven deze thee een unieke smaak.

Strawberry Lime

2.50

Een crèmige infusie van appel, aardbei en citroen. De smaak van de zomer
gecombineerd met verfrissende citrusschil om je zintuigen op te wekken.

KRUIDEN INFUSIES
Chamomile

2.50

Melange van Egytische kamillebloemen, vol, bloemig en mild.

Ginger Lemon

2.50

Deze kruidenthee ruikt naar citroen en is pittig van smaak. Thaise samenstelling
van citroengras en gember, afgerond met citrusschil en mediterraan zoethout.

Mint

2.50

Munt is de snoep van de natuur en zorgt voor een merkwaardig mondplezier.
Mediterrane muntblaadjes beloven een volle, zachte en frisse smaak.

Liquorice Mint

2.50

Zoet en fris tegelijk, overheerlijk van smaak. De twee grote smaakmakers, munt
en zoethout, zijn samengebracht in deze thee en geven een unieke smaakbeleving.

Rosehip Hibiscus

2.50

Zoet en zuur, deze klassieker heeft geen introductie nodig. Heerlijk zonder
toevoegingen of met een vleugje honing of een beetje suiker.

Lemon Grass

2.50

Thais citroengras voor een zachte, frisse en zoete infusie.

Rooibos

2.50

Geliefde en veelzijdige thee uit Zuid-Afrika, met mild en zacht aroma.
Rooibosthee heeft een zeer zachte, frisse en zoete smaak.

ZWARTE THEE
English Breakfast

2.50

Deze thee komt uit Assam en geeft een robuuste volle smaak. Een goede thee
om uw dag mee te starten. Melk en suiker toevoegen maakt deze thee echt English.

Darjeeling

2.50

Deze thee uit India prikkelt uw zintuigen. U ervaart een zoete smaak,
door sommige ervaren als een druivensmaak.

Earl grey

2.50

Deze zwarte thee is op smaak gebracht met bergamotolie.
Sterk van smaak, getypeerd door het aroma van citrusvrucht.

Winter

2.50

Een zwarte thee met kruidnagel, kardemom en citrusschil.
Een kruidige infusie voor wie van pit houdt.

GROENE THEE
Green tea Bancha

2.50

Deze Japanse groene thee - Green tea Bancha van Pip’s bestaat uit
grote bladeren thee die een rokerig karakter nalaten.

Green Lemon tea

2.50

Deze Chinese groene thee is gecombineerd met citroengras.
Dit geeft de thee een unieke frisse en fruitige smaak.

China Jasmine

2.50

Chinese groene thee op smaak gebracht met jasmijnbloemen.
Zeer uitgesproken smaak die lang nazindert. Bloemig en sierlijke thee.

Gunpowder
Klassieke groene thee vanuit de Chinese provincie Zhejiang.
Een tikkeltje rokerig en zacht in de mond.

2.50

