Let’s serve
good vibes
Delicious Coffee &
Homemade Food

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?
Kies gratis jouw
favoriet

Koffie

waar je blij van wordt!

» Koffie Je vertrouwde kop koffie

3,15

» 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

3,20

3,95

» Cappuccino De favoriete Italiaanse opgeschuimde melkkoffie

3,45

4,35

» Cortado Espresso met een scheutje warme melk

3,45

4,35

» Flat White Australische cappuccino op basis van ristretto

4,15

» Flat Brown Flat White met pure chocolate

4,20

» Latte Espresso met warme melk en melkschuim

3,50

» Latte Macchiato Opgeschuimde melk met espresso

4,25

3,90

4,40

Barista Specials een lekkere

koffiespecial met je favoriete smaak

Caramelino Met karamelsmaak en karameltopping		
Skinny Special Met magere melk en suikervrije siroop		
Popcorn Latte Macchiato Met popcornsmaak, slagroom, 		

4,60
4,60
5,75

karamelsaus en gekarameliseerde popcorntopping

Gingerbread Moccachino Met espresso, chocolademelk, 		

5,60
slagroom, kaneel en gingerbreadsmaak		

= vegan

Thee & Power Lattes

en andere warme dranken

Verse Muntthee Met honing
Verse Gemberthee Met sinaasappel of citroen
Winter Thee Met kaneelstokje, steranijs,

3,75

Thee Kies uit ons assortiment

3,25

3,75
3,75

kruidnagel en sinaasappel

Chai Tea Latte Kaneel of vanille-honing
Matcha Latte Van groene theebladeren

3,95
3,95

Huisgemaakte favorietjes
Vers uit eigen oven

Barista Appeltaart Met hazelnoten en amandelspijs
Carrot Cake Met zoete roomkaastopping en walnoten
Millionaires Shortbread Krokante koekbodem,

4,50
4,25
4,50

zachte karamel en een pure chocoladetopping

Hot Chocolate

om warm van te worden

Bosbes Oreo Bar Bosbessen-cashewnoten bavarois
op een Oreo-koekjesbodem met cacaonibs

4,50

Favorietjes van de dag vraag naar ons aanbod

3,95

Hot Chocolate

3,75

Kleine verwennerijtjes

Chestnut & Pear Hot Chocolate

5,25

Seasonal Brownie Gevuld met ingrediënten van het seizoen
Coconut Surprise Bar Met gedroogde vruchten,

Met slagroom +0,75
Met kastanje- en peersmaak, slagroom en walnoot

3,95
3,95

chocolade en kokos

ook om
mee te
nemen

Double Ginger Cookie Kruidige gemberkoek met een
zachte romige vulling en een hint van sinaasappel

2,95

Smoothies

& meer verfrissende dranken

Mango Smoothie		

4,25

Mango met een vleugje appel

Breakfast

Strawberry Smoothie		
4,25

Aardbei met een vleugje appel

de kickstart van jouw dag!

Fruity Smoothie		
5,25

Mango en aardbei met een vleugje appel

Power Smoothie		
6,50
Croissants | v.a. 1,60

Blauwe bessen, banaan, dadel, avocado,

Diverse soorten

raw chocolate en koffiebonen

Homemade Lemonade 		
Met de verfrissende smaak van citroen

3,75

Yoghurt Bowl | 7,95
Plantaardige yoghurt met granola en vers fruit

Iced Coffee

4,20

Pancakes

4,20

Small Breakfast

IJskoffie van onze eigen espresso
met siroop + 0,50, met slagroom +0,75

Iced Latte

Met losse ijsblokjes en melk

Soft Drinks Vraag naar ons aanbod		 3,25
Biologische sappen Vraag naar ons aanbod		
3,50
Chaudfontaine XL 1 liter blauw of rood		
6,95

| 8,75
Met vers fruit, maple syrup en chocolade

| 4,95

Een klein ontbijtje! Keuze uit een croissant met jam of boter,
chocolade croissant of een cinnamon roll met een kleine fruity smoothie

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

Lunch

sandwiches & meer

Gezellig
samen lekker
lunchen

Sandwiches
Keuze uit bruin, wit of focaccia

Kip

| 7,95

Geroosterde Kip, pestomayonaise, bacon, sla,
komkommer en tomaat

Carpaccio

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, parmezaanse kaas,
sla, komkommer en tomaat
| 6,95

Oude kaas, mosterdmayonaise, sla, komkommer,
tomaat en balsamicodressing

Smashed Avocado

| 7,75

Avocado, zoetzure pompoen, uienringen, sla,
komkommer en tomaat

| 7,50

Porchetta ham, mosterdmayonaise, sla, komkommer,
tomaat en rode ui

| 8,95

Oude Kaas

Porchetta

Forel

| 7,95

Huigemaakte forelsalade met bieslook, sla,
komkommer en tomaat

Ham & kaas

| 7,25

Porchetta ham, kaas, pestomayonaise, tomaat en sla
Tip: Al onze
broodjes zijn ook
verkrijgbaar als
wrap

Tip: ook lekker als melt !

Caprese

| 8,50

Mozarella, pestomayonaise, tomaat en basilicum

Zin in een salade?
Kies zelf je topping

= vegan

| 11,95

Serving
Good
Vibes

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

De hort op?
Kom eens op de koffie in Almere,
Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Breda,
Den Haag, Emmen, Gouda, Groningen,
Haarlem, Hoofddorp, Houten, Leiden,
Lisse, Nieuwegein, Rotterdam,

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
Zwitsers 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.

Veenendaal, Zeist, Zoetermeer
of Zwolle.

