Onze missie is duidelijk: de beste koffie
maken. Dat doen we al sinds 1822.
Wij zijn er op gebrand om constant
perfecte smaken en aroma’s te creëren.
Van koffieplant tot branderij. Wij weten
precies wat er nodig is. Daarom smaakt
onze koffie zoals koffie moet smaken.
SMIT&DORLAS. Gebrand op genieten.

SMITDORLAS.NL

KOFFIEKAART

KOFFIE

THEE

WARME CHOCOLADEMELK

Naast onze koffieblends schenken wij Single Estate Koffie uit
Ethiopië van de Nefas Farm. Deze Single Estate Koffie heeft
de eerste prijs gewonnen bij de African Fine Coffee Awards
in 2011. Dit heeft deze koffieboon te danken aan de tonen van
appelstroop en rijpe kersen. Ook de smaak van citrus maakt deze
koffie erg spannend en houdt het geheel in balans.

DIPLOMAT’S GIFT				2,35
earl grey				

Chocolaterie Zuccotto staat voor pure ambachtelijk gemaakte
chocolade en bonbons. Met uitdagende smaken die de zintuigen
prikkelen. Op basis van fair trade en duurzaamheid een echte
pure ervaring.

Ons gehele koffiemenu kan gemaakt worden met deze Single
Estate Koffie uit Ethiopië voor een meerprijs van 35 eurocent.
CAFFÈ CREMA				2,45
ESPRESSO				2,45
DOPPIO					3.60
dubbele espresso
CAPPUCCINO 				2.70
espresso - opgestoomde melk - melkschuim
CAFFÈ LATTE				2.70
espresso - opgestoomde melk - melkschuim
MOCHACCINO				4.50
caffè latte - chocola
LATTE MACCHIATO			3.45
opgestoomde melk - espresso - melkschuim
ESPRESSO MACCHIATO			2.55
espresso - melkschuim
AMERICANO				2,55
espresso - heet water
CORTADO				2,55
espresso - opgestoomde melk
FLAT WHITE 				3.60
dubbele espresso - opgestoomde melk

NATURE’S GOLD				2,35
zwarte ceylon
			
SMUGGLER’S SECRET			2,35
kruidige zwarte thee 		
DUTCH DISCOVERY			2,35
rooibos original			
GREEN TEA FESTIVAL			
2,35
groene thee met tropische vruchten		

CHOCOSTICK WHITE

		

3.75

CHOCOSTICK MILK

		

3.75

CHOCOSTICK PURE

			

3.75

MET SLAGROOM

			

+0.50

MET SLAGROOM EN RUM 			

+2.50

EMPEROR’S FIRST				2,35
groene thee met citroen		
ORIENTAL BLOSSOM			2,35
groene thee met jasmijnbloesem
JULIA’S DREAM				2,35
zwarte thee met rode vruchten

GEBAK

SULTAN’S MINT				2,35
mint
				

APPELTAART

3.00

QUEEN OF THE HILLS			
darjeeling 				

APPELTAART 		
met slagroom

3.50

LOVER’S TREE				2,35
witte thee met appel			

HAZELNOOTSCHUIMBOL 		
met slagroom

3.95

DRAGON’S SURPRISE			2,35
oolong thee met perzik

GEBAK VAN DE DAG

3.50

BONBONS PER STUK			

1.20

VERSE MUNT THEE			

2,35

3,20

BONBONS PER 8				7.50

