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Passie 
   voor koffie 
Koffie maken is een ambacht. 
Daarom vind je bij Barista Cafe een  
zeer breed koffie assortiment: 
van een Italiaanse espresso en 
Spaanse cortado tot een Australische 
Flat White. En natuurlijk de eigen 
creaties van Barista Cafe. 
Wij hebben onze eigen single origin 
koffie uit Brazilië en halen hier de beste 
smaak uit. 
                             Dat proef je!

Plantaardige 
melk in je koffie? 

Vraag je barista naar 
de gratis opties

Huisgemaakte favorietjes  
      Vers uit eigen oven

Appeltaart Met hazelnoten en amandelspijs  4,75

NY Cheesecake Met vanille en een bodem van kruidenkoek  4,75

Kaneelscone Met clotted cream en sinaasappelmarmelade  4,50

Carrot Cake Met zoete roomkaastopping en walnoten  4,75

Citroentaart Romige mascarpone crème met citroen en meringue  4,75
op een koekbodem gevuld met spijs   

Chocolate Chip Cookie Twee cookies gevuld met chocolade ganache  3,25

= vegan

Koffie 
      waar je blij van wordt!

Koffie Je vertrouwde kop koffie  3,15       3,90

Long Black Zachte zwarte koffie op basis van dubbele ristretto 3,95

Espresso Kleine Italiaanse koffie          3,15       3,90

Ristretto Kort, krachtig en vol van smaak          3,15       3,90

Macchiato Espresso met melkschuim          3,25       4,00

Cappuccino De favoriete Italiaanse opgeschuimde melkkoffie       3,50       4,40

Cortado Espresso met een scheutje warme melk           3,50       4,40

Flat White Australische cappuccino op basis van ristretto         4,20

Latte Espresso met warme melk en melkschuim            3,55       4,45

Latte Macchiato Opgeschuimde melk met espresso 4,30

 Ook om    
      mee te   
  nemen



    

High Tea? Gezellig!
Reserveer je High Tea 24 uur van tevoren.

25,50 p.p. / Kids 12,95 p.p.

Thee & Power Lattes 
      en andere warme dranken

Verse Muntthee Met honing 3,80

Verse Gemberthee Met sinaasappel of citroen 3,80

 

Thee Blend Kies uit ons assortiment 3,30

»  Zwarte thee:  Darjeeling, Earl Grey of Italian Breakfast  

»  Groene thee:  Thé des Îles of Body & Mind

»  Witte thee:   Jasmine Dragon Pearl

»  Rooibos:  Madagascar

»  Infusie:   Cranberry of Ginger Lemon

Power Latte Keuze uit  4,00

»  Matcha Latte van groene theebladeren 
    (ook iced verkrijgbaar)

»  Blue Butterfly Latte van blauwe vlindererwtbloemen

»  Kurkuma Latte van kruidige geelwortel

Chai Tea Latte Kaneel of vanille-honing 4,00

Warme Chocolademelk 3,80

Met slagroom +0,75

Barista Specials of een lekkere    
     ijskoffie met je favoriete smaak

Caramelino Met karamelsmaak en karameltopping  4,65

Roasted Hazelino Met geroosterde hazelnoot, slagroom en karamel 5,75

Coco Loco Met kokossmaak, slagroom en kokosflakes  5,75

Skinny Oat Vanilla Met havermelk en suikervrije vanillesmaak  4,65

Iced Coffee Heerlijke milde ijskoffie van onze eigen espresso.                      4,25
Met siroop +0,50, met slagroom +0,75   

Iced Caramelino IJskoffie met karamelsmaak en karameltopping  4,75

French Iced Coffee Met de smaak van koffie en macarons  5,95

Iced Lemon Twist Iced Coffee met bergamotsmaak en meringue  5,75

Iced Latte Verfrissende latte met melk en espresso  4,40

Iced Americano Espresso overgoten met koud water  4,00

Mocktails 
  & Lemonades
Yuzu & Raspberry Iced Tea  |  4,25 
Met frambozenthee en exotische yuzu

Mango Mule Mocktail  |  4,50 
Zomerse alcoholvrije variant op de Moscow Mule

Fresh Lemonade  |  3,80
Frisse lemonade met bergamot      

Summer Lemonade  |  3,80
Huisgemaakte lemonade met mango

Soft Drinks Vraag naar ons aanbod  |  3,25

Bergamot 
is een  

citrusvrucht 
uit Italië



Breakfast
   de kickstart van jouw dag! 
Barista Breakfast  |  13,50 

Ontbijten met een croissantje, kaneelscone met clotted cream 

en jam, mini yoghurt bowl, broodje kaas en een fruity smoothie

Croissant  |  4,50

Met clotted cream en fruit

Pancakes  |  8,95

Aardbeien, blauwe bes, druiven, maple syrup en meringuesticks

Yoghurt Bowl  |  8,95

Plantaardige yoghurt met aardbeien, blauwe bes, druiven en granola

Smoothies 
   en meer verfrissende dranken

Fruity Smoothie  |  5,25 

Mango en aardbei 

Tropical Smoothie  |  5,25  

Passievrucht, perzik en mango

Blue Coconut Smoothie  |  6,50 

Blauwe spirulina, kokos, banaan en yoghurt

Blauwe spirulina is een natuurlijke, blauwe kleurstof 
afkomstig van blauwgroene algen. Boordevol antioxidanten! 

Biologische sappen  |  3,85 
Vraag naar ons aanbod

= vegan



Lunch 
     sandwiches & meer

Sandwiches 
Keuze uit bruin, wit of focaccia

Carpaccio  |  9,50 

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, sla, 

komkommer, tomaat en pittenmix

Geroosterde Kip  |  8,95 

Geroosterde kipfilet, pestomayonaise, bacon, sla, 

komkommer en tomaat

Gerookte Zalm  |  10,95  

Gerookte zalm, pestomayonaise, sla, komkommer en tomaat

Beemster Oude kaas  |  6,95 

Oude kaas, pestomayonaise, sla, komkommer en tomaat 

Brie  |  8,95

Brie, vijgenjam, truffelmayonaise, sla en geroosterde paprika

Tip: ook lekker als melt

Smashed Avocado  |  8,95 
Avocado, sla, komkommer, tomaat, gepickelde radijs en pittenmix

Falafel  |  8,95 

Falafelballetjes, mango hummus, sla, komkommer en 

geroosterde paprika

Pulled Chicken Wrap  |  8,95 

Pulled chicken, cheddar, sla, tomaatjes en avocado

Gezellig 
samen lekker 

lunchen

Salades

Salade  |  10,95  
Sla, komkommer, tomaat, geroosterde paprika 

en gepickelde radijs 

Extra toppings:
  - Kip +2,00

  - Falafel +3,50

  - Zalm +4,00 

Tip:  Al onze 
sandwiches zijn 
ook verkrijgbaar 

als wrap

Serving Good Vibes

Ook om 
mee te 
nemen



Meer Barista? 
Kom eens koffiedrinken in Almere,  

Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Breda, 

Den Haag, Emmen, Gouda, Groningen, 

Haarlem, Houten, Leiden, Lisse, Nieuwegein, 

Rotterdam, Veenendaal, Zeist, Zoetermeer 

of Zwolle. 

Allergenen: 
Scan de QR-code voor 
onze allergenen kaart.

Barista Cafe App:
Spaar bij elk bezoek 
voor leuke beloningen

Help ons nog beter te worden
Jouw feedback is welkom

Guatemala 
Swiss Water® 
Decaf

Deze koffie uit Guatemala is vrij van cafeïne 
gemaakt met behulp van het Swiss Water® Process. 
Bij deze bijzondere manier van cafeïnevrij maken 
wordt gebruik gemaakt van water, temperatuur en tijd. 
Overigens slaat de naam niet op het water dat Zwit-
sers zou zijn, maar op het land waar deze  
methode is ontwikkeld.

Wil je thuis ook genieten van deze decaf koffie? 

Dat kan! Onze koffiebonen zijn gewoon te koop.

          Zo lekker en vers, 
    dat je bijna vergeet 
              dat het décaf is


