Koffie Ethiopië & warme dranken

Brunch & Lunch

Deze Limu koffie komt uit het westelijk deel van Ethiopië in
de buurt van de bossen waar de Arabica-koffiebonon vandaan
komt. ook bekend als de ‘geboorteplaats’van de koffie’.
Slechts een paar jaar geleden was de regio geen voor de hand
liggende keuze voor specialty koffie. Dit kwam door het lage
voluma aan gewassen.

Warm knapperig biologisch donker of licht meergranen brood,
lekker krokant zo hop uit de grill of een belegde boterham, het
kan allebei. Ons brood is lekker dikke gesneden.

Zwarte Koffie
Filter koffie tot 11:00
Filter koffie na 11:00
Filterkoffie refi ll
Uitgestelde fi lterkoffie
Espresso
Americano

€ 1.00
€ 2.00
€ 1.50
€ 0.00
normaal
€ 2.10
€ 2.10

Witte Koffie
Espresso Macchiato
€ 2.30
Cappuccino
€ 2.30
Alproccino, Alpro latte (soja melk)
Coconut latte
Latte
€ 2.30
Latte macchiato
€ 2.95
Latte caramel
€ 2.90
Warme chocomelk
€ 2.40
Witte Dame latte
€ 2.90
Affogato (ijs met koffie)
€ 3.25
Barista special
€?
(een verrassende koffie)
Ijskoffie
€ 3.75
Extra siroop
€ 0.65
Thee
Verse muntthee
Chai tea latte

groot
€ 2.95
€ 2.95

€ 3.10
€ 3.20
€ 3.20

€ 2.10
€ 2.50
€ 2.75

Staat uw favoriete koffie niet op de kaart?
Vraag onze vrijwilliger of medewerker naar de mogelijkheden.
Koude dranken

normaal
Verse jus d’orange
€ 3.25
Appelsap
€ 2.50
uit de Philips Fruittuin
Appel-peer
€ 2.50
Appel-kers
€ 2.50
uit de Philips Fruittuin
Firefly diverse smaken
€ 3.10
Coca cola/light, Fanta
€ 2.10
Spa rood/blauw
€ 2.10
IJsthee
€ 2.25
Chocomel, Fristi
€ 2.25
Redbull
€ 3.20
Sponsbob en Dora water € 2.10
Spaar ze alle 5, ook om mee te nemen

groot

Onze klassieker (wit casinobrood)
Tosti jonge kaas
€ 2.75
Tosti schouderham kaas
€ 2.75
Biologische meergranen boterhammen
Boterham
Rode biet, feta/tuinkers
€ 4.45
Avocado/baba anousch/tomaat
€ 5.45
Kaas/gegrilde ham
Geitenkaas, walnoot, honing
€ 6.45
Chorizo, champignons, kaas
Bacon gemarineerd in espresso
€ 4.45
met gekookte eieren
Kaas, tomaat, Italian style
€ 4.45
Pannetje soep
eventueel met brood & boter

v/d grill
€ 4.45
€ 6.95
€ 4.95
€ 4.95
€ 4.10
+ € 1.50

Worstenbroodje

€ 2.00

COMBI DEALS
Snelle trek, vlug klaar!
tosti ham en/of kaas + 0,5l frisdrank

€ 4.25

Voordelige keus
Op ma t/m vr 1200 – 1600 uur
Worstenbroodjes 2 voor de prijs van 1

€ 2.00

Pink & Pienter Kids box
Tosti kaas, ham/kaas of worstenbroodje
In een leuke box met Dora -of Turtelsap
Met Philips fruittuinsap

€ 4.25
€ 5,25

Gezond
Vegan groenten smoothy
Spinazie/broccoli/pastinaak/appel

€ 4.20

€ 2,50
€ 2,50

Zoet
Onze taarten zijn van duurzame producten gemaakt zonder
toevoegingen en homemade. Vraag naar een glutenarm advies.
Dit bibliotheekcafé wordt mede gerund door maar liefst 20 vrijwilligers. De Bibliotheek Eindhoven streeft er naar ontwikkeling voor
iedereen bereikbaar te maken. Ook als het gaat om werkervaring! In 2017 boden wij 45 mensen hier een werkervaringsplaats aan
mensen die hier om allerlei uiteenlopende redenen als vrijwilliger werken.
Interessante verhalen vind je hier niet alleen in boeken maar ook bij onze mensen! Wat is jouw verhaal?

