
 

Meer weten over koffie en de espressomachine?  
Volg dan nu de Barista workshop!  
 
Elke 4 weken wordt er een barista workshop gegeven op een dinsdagavond vanaf 19.00 uur. 
De workshop duurt 2 à 3 uur en wordt gegeven voor minimaal 3 personen en maximaal 6. 
De cursus start met theorie over de ontdekking van koffie, hoe het geproduceerd en 
gebrand wordt, wat barista zijn inhoudt en tot slot leuke koffieweetjes. Vervolgens gaan 
we aan de slag met koffie maken! We zullen dan beginnen met een goede espresso zetten 
en vervolgens goed melk opschuimen voor de cappuccino en andere lattes.  

Hierna bezit je de belangrijkste basis van wat een barista moet weten over koffie. Ook 
weet je waar je op moet letten tijdens het zetten van een espresso en misschien lukt het 
je zelfs al om een mooie cappuccino met een hartje te maken!  €42,50 

Leren hoe je zo’n mooi hartje in je cappuccino maakt? 

Volg dan nu de Latte Art workshop! 

Elke 4 weken wordt er een latte art workshop gegeven op een dinsdag avond vanaf 19.00 
uur. De workshop duurt 2 à 3 uur en wordt gegeven voor minimaal 3 personen en maximaal 
6. De cursus start met een korte theorie over verschillende soorten latte’s, hoe melk op te 
schuimen en de verschillende soorten latte arts. Vervolgens gaan we gauw aan de slag met 
latte’s maken! We zullen dan beginnen met een hoe je melk moet op schuimen en 
vervolgens gaan we latte art maken.  

Na deze cursus weet je alles over latte’s en kan je goed melk op schuimen. Misschien kan 
je zelfs al een rosetta maken in je cappuccino  €42,50 

Het verschil leren proeven tussen koffies en je eigen smaak ontdekken? 

Volg dan nu de koffieproeverij! 

Elke 4 weken wordt er een koffieworkshop gegeven op een zondagmiddag vanaf 14.00. De 
workshop duurt ongeveer 3 uur en wordt gegeven aan minimaal 3 en maximaal 8 personen. 
De cursus start met het cuppen van 4 à 5 hele uiteenlopende koffiebonen. Cuppen is een 
manier van koffieproeven die koffiebranders gebruiken. Jouw bevindingen schrijf je op een 
proefschema. De lekkerste koffie wordt vervolgens op verschillende Slow Coffee 
zetmethoden gezet (Chemex, Aeropress en/of V60). Je zult merken dan de keuze van 
zetmethode veel invloed heeft op de smaak! 

Hierna weet je of bij het kopen van koffiebonen moet gaan voor een koffie uit Colombia, 
Nicaragua of bijvoorbeeld Kenya. Ook weet je nu hoe cuppen moet en Slow Coffee gezet 
wordt! €29,95  

Voor reservering of vragen mail dan naar info@dekoffiemolenalkmaar.nl. Cursussen kunnen 
ook voor minimaal 3 personen in privé vorm gegeven worden op een andere dag.  
Tot dan! 
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