LATTE MACCHIATO SPECULOOS
Kaneel, Speculoos en zacht. Een echte
hulde aan een Belgisch koekje.
De karakteristieken van het koekje;
kaneel en gember komen perfect tot
zijn recht in deze speciale Latte Macchiato.

KOFFIE

LATTE MACCHIATO HAZELNOOT

SPECIALITEITEN

Zoet, nootachtig en zacht. De rijke aroma’s
van de hazelnoten en espresso geven
een heerlijke combinatie.
Een echte aanrader!

BANANA SPLIT COFFEE
Een zeer uitzonderlijk en heerlijk
koffierecept. Bestaat uit een full-bodied
espresso met koud melkschuim
en afgewerkt met een knapperig
koekje en banaan.

DE GRANDS CRUS

RISTRETTO INTENSO
INTENSITEIT 12

ESPRESSO FORTE
INTENSITEIT 7

LUNGO FORTE
INTENSITEIT 4

ESPRESSO LEGGERO
INTENSITEIT 6

LUNGO DECAFFEINATO
INTENSITEIT 4

RISTRETTO

CAPPUCCINO

De ristretto bevat een sterk gebrande,
zuivere Arabica en heeft een volle
body met een cacao-accent.

Uw favoriete Nespresso Grand Cru
gecombineerd met warme melk
en bedekt met een laag van
zacht melkschuim.

ESPRESSO DOPPIO

ROSE CAPPUCCINO

Dit is een koffie die bestaat uit
twee gezette espresso’s die
samengesteld zijn uit Arabica’s.
Deze espresso heeft een aroma
waar geroosterde en fruitige
accenten in evenwicht zijn.

Een moment van pure verwennerij
als witte chocolade smelt in een
elegante blend van uw Nespresso
Grand Cru en warm melkschuim,
licht gehuld in een boeket van rosé.

ESPRESSO

LATTE MACCHIATO

Een sterk gebrande espresso
die uitsluitend is samengesteld
uit Arabica’s. Deze espresso heeft
een aroma waar geroosterde en
fruitige accenten in evenwicht zijn.

Een subtiele melange van verwarmde
melk, melkschuim en een espresso
Grand Cru naar keuze.

LUNGO

ICED MACCHIATO

Deze koffie heeft een licht gebrande
blend van Arabica’s. De zeer aromatische
koffie onderscheidt zich door zijn
subtiele bloemachtige noten
die doen denken aan jasmijn.

Een heerlijk en verfrissend recept,
waarbij koffie, koud melkschuim
en gemalen ijs samenkomen tot
een zachte en harmonieuze ijskoffie.

ESPRESSO MACCHIATO
Uw favoriete Nespresso Grand Cru
bekroond met een heerlijk laagje
warm melkschuim.

VERSE CHOCOLADEMELK
MET CALLEBAUT CHOCOLADE
Fondant, melk of witte chocolade.

