Koude dranken

COCA COLA (ook zero), SPA ROOD
2,7
FANTA ORANGE of CASSIS, SPRITE,
BITTER LEMON, TONIC, GINGER ALE,
LIPTON ICE TEA GREEN of SPARKLING
APFELSCHORLE
3
LIMONADE
1,5
VOLLE BIOLOGISCHE MELK
2
FRISTI, CHOCOMEL
2,7
NATURFRISK GINGERBEER
4,5
NATURFRISK JUICE DRINKS
3,9
BLOODORANGE, ELDERFLOWER of GINGER
(biologisch en geen toegevoegde suikers)

2
WATER MADE BLUE
500ML, gezuiverd en gekoeld kraanwater,
hiermee schenk je tegelijkertijd 1000x zoveel
schoon water aan een ontwikkelingsland
APPELSAP (biologisch)
VERSE JUS D’ORANGE
SMOOTHIE VAN DE DAG

3
3,9
4,5

WIJN glas/fles
WIT (fruitig en zacht)
ROOD (kersen en aardbei)
ROSE (fris met een zoetje)

3,8/19

CAVA FLES
PERONI BIER

23
3,5

Flexwerkplekken en vergaderruimte
In de Koffiemolen kun je ook rustig gratis werken op de eerste etage. Thuiswerken is ook niet alles
hebben wij zelf ervaren. In een andere omgeving krijg je vaak meer energie en inspiratie en daarnaast ontmoet je andere mensen wat erg waardevol kan zijn. Wij geloven dat kennis en ervaring
delen, mooie en waardevolle ontmoetingen creëert. Het levert veel op want samen sta je sterker
en elkaar helpen is ook nog eens leuk! Daarom werken wij samen met Seats2Meet. Via www.
Seats2Meet.com kun je een plekje bij ons reserveren op de eerste etage. Daarnaast is het heel
makkelijk om te zien of er iemand aanwezig is met de expertise waar je naar op zoek bent. Je moet
dan ook zelf wel bereid zijn om eventueel je kennis en vaardigheden te delen. Op de tweede etage
hebben we onze vergaderruimte waar je rustig en inspirerend kunt vergaderen of werken met zijn
tweeën of met meer (max. 20 personen). Deze ruimte kun je per dagdeel of per uur huren.
Geïnteresseerd? Voor meer info bel/whatsapp of mail ons. Tel: 0651543696 of 0725206024.
Email: info@dekoffiemolenalkmaar.nl.

Koffie en Thee

Onze biologische koffiebonen van Bocca zijn vers gebrand en gemalen. De missie van Bocca is de
beste kwaliteit koffie te leveren voor een eerlijke prijs. Zodat iedereen in de keten, van kweker tot
klant er beter en blij van wordt! Daar staan we helemaal achter. U heeft de keuze uit Braziliaanse
bonen (zachte nootachtige smaak) of Ethiopische bonen (uitgesproken fruitige smaak). Melkkoffies
worden gemaakt met verse biologische volle melk.
Onze losse natuurlijke thee is van het merk April. Gezet met gefilterd water in een magic tea maker.

ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
AMERICANO
FLAT WHITE
CORTADO
CAPPUCCINO
LATTE (koffie verkeerd)
LATTE MACCHIATO
CARAMEL MACCHIATO met slagroom
ICE LATTE
WARME CHOCOLADEMELK
van pure chocolade of Chocomel

CHAI LATTE
AFFOGATO twee bolletjes vanille-ijs
met twee shots espresso
SIROOP VAN MONIN caramel,
vanille, hazelnoot, salted caramel,
kaneel en maple spice

SOJA MELK / HAVERMELK

enkel/dubbel

2,3/3,1
2,7/3,5
2,6/3,4
3,7
2,8/3,7
2,9/3,8
3,3
3,6/4,4
4,9
4
3,5
3,5
4,9
0,5

ZWARTE THEE uit China, tonen van

eik, pure chocolade en amandel
SENCHA uit Japan, tonen van
zeewier, walnoot en vlierbloesem
GROENE JASMIJN uit China, tonen
van roos, nectarine en hazelnoot
WITTE ZOMBA PEARLS uit Malawi,
tonen van rauwe honing, vanille en
kaneel
EARL GREY uit China, tonen van
abrikoos, geranium en kruidnagel
OOLONG uit Thailand, tonen van
jasmijn, galiameloen en salie
ROOIBOS uit Zuid-Afrika, tonen van honing,
gebakken appel en ceder

VERSE GEMBER
VERSE MUNT (honing + 0,3)

0,5

Graag aan de kassa betalen.
Natuurlijk kunt u bij ons op de WiFi via De Koffiemolen Gast en dan wachtwoord Happy4all.

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Begin de dag goed

Zoet, maakt blij

Hele dag te bestellen

Al onze taarten en cakes zijn huisgemaakt

GRIEKSE YOGHURT
met huisgemaakte granola en
seizoensfruit

5,5

BANANENBROOD met griekse

6

yoghurt, walnoten en honing

SCONES met huisgemaakte clotted
cream en lemon curd

CROISSANT met biologische jam
en roomboter

CROISSANT met ham en kaas
uit de oven

-

5,5
3
3,5

WORTELTAART

3,9

NEW YORK CHEESECAKE

3,9

APPELTAART

Heerlijke broodjes

Verrassende tosti’s

Heerlijke broodjes van 100% desem,
besmeerd met avocadospread

Gemaakt met maisbrood, besmeerd met
avocadospread

BRIE met gecarameliseerde walnoot

8,5

OUDE KAAS met gebakken uien

3,9

GEROOKTE MAKREEL met appel

8,5

OUDE KAAS en BEENHAM
met tomatenchutney

CITROEN CAKE

3

OUDE KAAS en BRIE met honingwalnoten 9

BANANENBROOD

3

GEROOSTERDE KIP, bacon met caesarsaus 8,5

CHOCOLATE CHIP COOKIE

2,5

8,5

HEMELSE BROWNIE
van de Browniehemel

3,6

SERRANOHAM met mozzarella, zwarte
olijven en pesto

Met grote croutons vers uit de oven

8

SLAGROOM

CAPRESE met prosciutto, geplukte
mozzarella, zwarte olijven en pesto

9,5

0,5

BEENHAM met gebakken ui
OUDE BEEMSTER met tomaten chutney

7,5

CAESAR met kip, bacon en caesardressing

9,5

GEROOKTE MAKREEL met appel,
komkommer en radijs

9,5

Kijk gerust in onze vitrine hoe lekker alles
eruit ziet en of er nog meer keuze is.

WE MAKEN GRAAG MENSEN BLIJ!

Omdat we geloven dat blije mensen gelukkiger zijn. En geluk een positieve invloed heeft op gezondheid, prestaties en relaties. Daarmee wordt de wereld een beetje mooier.
Daarom hebben wij het roer omgegooid en besloten een koffiezaak te beginnen. Na allebei lang bij
Zwitserleven te hebben gewerkt, vonden we het tijd voor iets anders. Maar waarom een koffiezaak?
In onze zoektocht naar iets anders hebben we veel gewerkt in koffiezaken. Natuurlijk om goede
cappuccino te drinken, maar ook omdat er altijd een positieve sfeer hangt. Mensen zijn er vaak blij,
genieten van lekker eten en drinken en praten
en lachen veel. Zelf houden we ook van vrolijkheid en daarom wilden we voor anderen en voor
onszelf een fijne en inspirerende omgeving creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt en
blij is. Dat is een omgeving en sfeer waarin we
ons goed voelen en goed kunnen werken.
Of het nu is om koffie of thee te drinken, te
lunchen, te werken of om te vergaderen.
Jacqueline & Roelof

7,5
8

Gezonde salades

Lunch is te bestellen van 10.00 tot 16.00 uur.

