Onze koffie

Onze eigen Coffee Together blend wordt gebrand bij Ten Have in
Deventer. We hebben een 100% arabica op de molen en een donker
gebrande dark roast voor de koffie’s met melk. De bonen zijn fairtrade
en ook verkrijgbaar voor thuisgebruik.
Naast onze eigen blend hebben we een Single Origin koffie op de
molen voor de fijnproevers. Deze varieert zowel van brander als van
regio. Altijd kiezen we voor een fairtrade koffieboon.

High tea / coffee
high tea / coffee,

22.95 per persoon

selectie van onze zoetig- en hartigheden, onbeperkt koffie of thee en een 		
glas verse sinaasappelsap.
de high tea / coffee dient vooraf gereserveerd te worden.

Regelmatig organiseren wij verschillende events zoals bordspel
avond, theatersport en workshops. Zie onze agenda in de zaak, kijk
op onze website of like onze facebook pagina om op de hoogte te
blijven.
Bekijk ook eens onze “free little library” op de vide. Onder het motto
take a book, leave a book mag je je eigen boeken omwisselen voor
nieuwe.

/coffeetogetherdeventer
/coffee_together

www.coffeetogether.nl

Koffie
lungo

2.50
grote lungo
3.50
americano
2.50
espresso met heet water
espresso
2.50
doppio
3.25
single origin doppio 4.25
single origin naked filter 4.25
doppio gezet op een naked filter
filter koffie 2-cup
6.50

cappuccino
2.75
cappuccino groot
3.75
caffè latte
3.00
latte macchiato
3.60
flat white
3.70
cappuccino met 2 shots espresso
cortado
2.75
espresso met een scheutje warme melk
espresso macchiato 2.75
espresso met een wolkje melkschuim
chocoshot
2.90
slow koffie gezet op de
kleine
hot
choco
met
een
espresso
chemex of hario v60
(beperkt beschikbaar)
chococof
4.65
hot choco met een shot espresso
hot chocolate frozen iceccino 3.90
0.25
verse choco puur
3.50 soja-, havermelk
0.50
verse choco melk
3.50 siroop
vanille,
karamel,
kaneel
of
hazelnoot
warme chocomel
2.95
warme chocomel kids 2.60
+ slagroom
0.50 likeurtje bij de koffie? 4.00
normale koffie

Thee

glas pot

3.25
bio losse thee:
2.75 3.75 verse munt thee
chai latte
3.75
dutch breakfast
gingershock
3.35
earl grey blue flower
verse gember, citroen, honing
forest happiness
appelshock
3.35
groene chuyeqi
appelsap, kaneel, gember
groene jasmijn
rooibos warming soul

Fris

fritz-kola
2.60
fritz-kola zonder suiker 2.60
fritz-limo sinas
2.60
fritz-limo citroen
2.60
fritz-spritz bio-rabarber 2.70
fritz-spritz bio-druif 2.70

Zoet

appeltaart home made
+ slagroom
diverse muffins
choco brownie
choco chunk cookie
white chocolateraspberry cookie
citroencake
stroopwafel

3.75
0.50
2.95
2.85
2.85
2.85
2.85
1.65

bundaberg ginger beer 3.90
bio lemonaid+ 33cl
3.75
limoen, passievrucht of
bloedsinaasappel

bio charitea 33cl

3.75

diverse frisdrank of
mineraalwater

2.60

black, green, red of mate

vraag ook naar ons wisselend
taart aanbod
v.a. 4.25

Smoothies

100% groente en fruit smoothies bereid met appelsap

xtra energy
tropical twist
mad berries
mighty green
morning glory
green machine

Borrel

aardbei, banaan
ananas, mango, papaya
aardbei, framboos, braam
avocado, peer, kiwi, appel, munt
spinazie, mango, ananas, banaan
broccoli, selderij, spinazie, banaan, ananas

beer

heineken tap bier		 2.75
gulpener bio pilsner 3.00
davo speciaal bier		 4.75
deventer stadsbrouwerij

heineken 0.0%		 2.95
radler 2.0% of 0.0%		 2.95
mongozo 		 3.75

liquor coffee

irish koffie
met whiskey
spanish koffie
met liqor 43
italian koffie
met disaronno
dutch koffie
met ketel 1
= glutenvrij

6.95
6.95
6.95
6.95

wine

droge witte wijn
rode wijn
rosé

4.50
4.50
4.50
4.75
4.75
4.75

3.95
3.95
3.95

