Koffie
stand

Prijslijst

van

Heeren

van Stand

Espresso

€ 2.20

€ 5.70

Doppio espresso

€ 3.25

€ 6.75

Espresso macchiato

€ 2.45

€ 5.95

Cortado

€ 2.45

€ 5.95

Koffie

€ 2.30

€ 5.80

Cappuccino

€ 2.65

€ 6.15

Flat white

€ 3.70

€ 7.20

Latte macchiato

€ 2.95

€ 6.45

Latte

€ 2.85

€ 6.35

Koffie

Koffie Heeren: bestaat
uit een heerlijke kop
koffie naar keuze
inclusief een lekker
koekje.

Koffie van Stand:
bestaat uit een heerlijke
kop koffie naar keuze
inclusief diverse
lekkernijen.

Al onze koffiespecialiteiten zijn
gemaakt van zorgvuldige gebrande
koffiebonen en zijn daardoor rijk van
smaak. Benieuwd waar de koffie(boon)
vandaan komt? Vraag het ons gerust en
wij vertellen u hier graag meer over!

Bestel ook online

DEHEERENVAN17.NL

Volg
ons op

Koffie
verwennerij

Speciale
koffie (met likeur)

Latte macchiato
met kaneel en honing

Koffie Baileys

€ 6.95

Irish coffee Whiskey

€ 6.95

Koffie Amaretto

€ 6.95

Koffie Liquorccini

€ 6.95

€ 4.50

Latte macchiato karamel € 4.50
Nutella koffie

€ 4.50

Koffie cheesecake

€ 4.50

(keuze uit onze diverse licorette)
Toef verse slagroom + € 0,50

Thee Heeren

Bestaat uit een heerlijke
kop thee naar keuze
inclusief een lekker
koekje.

€ 2.20

Thee van Stand
Bestaat uit een heerlijke
kop thee naar keuze
inclusief diverse
lekkernijen.

Thee
arrangement

Een theeplankje met theepot,
wat lekkers en een bonbon.
Voor 2 personen

€ 14.95

€ 5.70

Onze medewerker vertelt u graag welke smaken we vandaag schenken.

Chocolademelk
Chocolademelk Heeren

Chocolademelk van Stand

€ 2.65

€ 6.15

Bestaat uit een heerlijke kop warme
chocolademelk naar keuze inclusief
een lekker koekje.

Bestaat uit een heerlijke kop warme
chocolademelk naar keuze inclusief
diverse lekkernijen.

Toef verse slagroom + € 0,50

Volg
ons op

Bestel ook online

DEHEERENVAN17.NL

Diverse lekkernijen
Monchoutaart

€ 3.50

Advocaatje met slagroom

€ 2.50

Borrelplank

Appelgebak

€ 2.65

Diverse hartige
lekkernijen.

Boterkoek

€ 2.35

Ambachtelijke chocolade

€ 1.00

€ 9.95

Andere drankjes
Frambozensiroop

€ 1.30

EARTH (water)

€ 2.30

Chocomel

€ 2.35

Coco Cola

€ 2.35

Coco Cola light

€ 2.35

Fristi

€ 2.35

Ice Tea

€ 2.35

Ice Tea green

€ 2.35

Ginger Ale

€ 3.85

Wist u?
Dat we ook koffieproeverijen
organiseren voor als u niet kan kiezen
uit al onze heerlijke soorten koffie.

Bestel ook online

DEHEERENVAN17.NL

We verkopen ook
koffie ‘to-go’!

Cocktails
Mint Americano

Espresso, Tia Maria, Spa Rood, munt en ijs

€ 8.75

Tiatonic

Espresso, Tia Maria, Fever Tree Indian Tonic en ijs

€ 8,75

Tia Maria Frappe

Espresso, Tia Maria, melk en ijs + smaaknuance naar keuze

€ 8,75

Keuze uit: frisse aarbei, zoete karamel, volle hazelnoot, stevige cafe, kruidig kaneel.

Wijn
Rood

Wit

€ 4.25

€ 4.25

Merlot / Carignan

Volg
ons op

Sauvignon Blanc / Semillon

Borrelplank
Diverse hartige
lekkernijen.

€ 9.95

Bestel ook online

DEHEERENVAN17.NL

