
BOCCA
Onze geweldige Koffieleverancier uit Amsterdam. Wat zijn we blij met hen! Niet alleen door hun 
kwalitatief goede (biologische) koffie en thee maar ook door hun enorme betrokkenheid om een 
betere (koffie)wereld te creëren. Hun streven is de beste kwaliteit te bieden voor een eerlijke prijs. 
Zodat iedereen in de keten, van kweker tot klant, er beter van wordt.

ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
AMERICANO
FLAT WHITE
CORTADO
CAPPUCCINO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO
CARAMEL MACCHIATO 
ICE LATTE 
WARME CHOCOLADEMELK
Tony Chocolonely of wit
CHAI LATTE 
DIRTY CHAI
BABYCINNO
AFFOGATO twee bolletjes vanille-ijs 
met twee shots espresso 

EXTRA   
SIROOP VAN MONIN  caramel, 
vanille, hazelnoot, salted caramel en 
maple spice
SOJA MELK / HAVERMELK
DECAF
SLAGROOM
Extra shot espresso 

Gaat u lekker zitten, we komen zo bij u
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Koffie

Individuele Flexwerkplekken
Je kunt bij ons ook rustig 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. Daarom werken wij samen met Seats2Meet. 
Vergaderruimte
Op de tweede etage hebben we onze vergaderruimte waar je rustig en inspirerend kunt vergade-
ren of werken met zijn tweeën of met meer (max. 20 personen). Deze ruimte kun je per 
dag(deel) of per uur huren. Geïnteresseerd? Voor meer info ga naar www.vergaderlocaties.nl of 
bel/whatsapp/mail ons,  072-5206024 /06-51543696 /info@dekoffiemolenalkmaar.nl.

WIE VERZORGT DE PLANTEN?
Roelof heeft daar het meeste geduld voor. Een veelgestelde 
vraag is: “Hoe geef je de planten tegen de wand water?”. 
Antwoord: via een lange holle buis (verlengstuk van een 
verfroller) en daar heel voorzichtig een klein straaltje water 
doorheen laten lopen. Dus het vergt veeeeel geduld en soms 
een waterballet op de bank. 
Weet dus waar je gaat zitten...
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WIFI: De Koffiemolen Gast en wachtwoord Happy4all



Met een uitgesproken smaak van natuurlijke ingrediënten, cafeïne vrij. 
Bestel met havermelk en het is ook nog eens vegan.
BIETEN CAPPUCCINO 3,9

Onze losse natuurlijke thee is van het merk April. Gezet met gefilterd water in een 
Magic Tea maker.

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

Thee

EARL GREY uit China, tonen van 
abrikoos, geranium en kruidnagel
OOLONG uit Taiwan, tonen van 
jasmijn en galiameloen
ROOIBOS uit Zuid-Afrika, tonen van honing, 
gebakken appel en ceder
KAMILLE uit Kroatie, zacht met kalmerende
en verzachtende eigenschappen
VERSE GEMBER
VERSE MUNT

3,3

WE MAKEN GRAAG MENSEN BLIJ! 
Omdat we geloven dat blije mensen gelukkiger zijn. En geluk 
een positieve invloed heeft op gezondheid, prestaties en rela-
ties. Daarom hebben wij, inmiddels bijna 3 jaar geleden, 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 ideeën uitgewerkt 
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 inspire-
rende omgeving creëren waar iedereen zich op zijn gemak en 
blij voelt. Of het nu is om koffie of thee te drinken, te lunchen, 
te werken of om te vergaderen. En na deze 3 jaar kunnen we 
gerust zeggen dat we heel veel mensen blij hebben gemaakt. 
We zijn dan ook dankbaar voor alle lieve en mooie reacties en 
recensies, dat maakt ons trots en erg blij! 

Jacqueline & Roelof

COCA COLA (ook zero), RIVELLA,
FANTA ORANGE of CASSIS, SPRITE, 
BITTER LEMON, TONIC, GINGER ALE
LIPTON ICE TEA GREEN of SPARKLING
APFELSCHORLE
KINDERLIMONADE
BIOLOGISCHE volle melk of karnemelk
FRISTI, CHOCOMEL
NATURFRISK Gingerbeer
APPELSAP (biologisch)
VERSE JUS D’ORANGE
AGROPOSTA natuurlijke limonadesiroop
vlierbloesem, framboos, citroen en lavendel
HUISGEMAAKTE ICE TEA

WIJN
WIT (fruitig en zacht)
ROOD (kersen en aardbei)
ROSE (fris met een zoetje)
WIT (Chardonnay)
CAVA FLES

BIER
PERONI BIER
JEVER FUN heerlijk 0% bier
LIEFMANS fruitbier
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Stichting Made Blue Foundation
Water is gezond voor je! Daarom serveert de Koffiemolen Alkmaar graag, tegen een faire prijs, ge-
zuiverd en gekoeld kraanwater en doneert een deel aan de stichting Made Blue. Made Blue streeft 
naar schoon drinkwater voor iedereen. Voor iedere fles water die wij serveren, zorgen zij voor 1000 
keer zoveel drinkwater in een ontwikkelingsland. In totaal hebben wij als ambassadeur al meer 
dan 600.000 liter schoon drink water geleverd!
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Geen Koffie Geen Thee
SMOOTHIES
GROENE SMOOTHIE spinazie, avocado, 
appel, broccoli, mango, tarwegras, 
gerstegras en spirulina

4,9

PAARSE SMOOTHIE acai, blauwe en zwarte 
bes, banaan, appel, aardbei, bramen, 
hennep proteïne en baobab

4,9

Komt u 
straks 

afrekenenbij de kassa?

Geluk is houden van dat wat je hebt

Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs, dan heeft elke dag iets positiefs!

WATER MADE BLUE 0,5 ltr
EARTH WATER SPARKLING 33cl
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Begin de dag goed Zoet maakt blij
GRIEKSE YOGHURT 
met huisgemaakte granola en 
seizoensfruit
BANANENBROOD met Griekse 
yoghurt, walnoten en honing
SCONES met huisgemaakte clotted 
cream en lemon curd
CROISSANT met biologische jam 
en roomboter
CROISSANT met kaas uit de oven
EITJES uit de oven met tomaat, 
kaas en toast
KOFFIEMOLEN BOWL  onze groene 
smoothiebowl: spinazie, avocado, appel, 
broccoli, mango, tarwegras, gerstegras, 
spirulina afgemaakt met havermelk, kokos, 
chiazaad, vers fruit en huisgemaakte 
granola

Hele dag te bestellen
DIVERSE HUISGEMAAKTE TAARTEN
Zie vitrine
CITROENCAKE
BANANENBROOD
HEMELSE BROWNIE 
van de Browniehemel 

SLAGROOM

Komt u straks afrekenenbij de kassa?
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WIE MAAKT WELKE TAART?
Zoals jullie misschien al weten, maken we al onze taarten 
zelf! Natuurlijk hebben wij allebei onze eigen specialisaties. 
Roelof maakt de overheerlijke citroencake met maanzaad, 
de lemoncurd cheesecake, de bokkenpootjestaart en de 
geweldige worteltaart! Jacqueline maakt de ouderwets 
lekkere appeltaart (zonder rozijnen), chocoladetaart, 
monchoutaart, American cheesecake en de topping voor de 
worteltaart en citroencake. Probeer ze allemaal en ontdek 
welke jouw favoriet is.

TIP!We hebben koffiebonenvoor thuis



Heerlijke broodjes

Verrassend warm

Gezonde salades

GEITENKAAS met mango chutney en 
zongedroogde tomaatjes 
TONIJN met appel en avocadospread
KIP met mango chutney en zoete chilisaus
SERRANOHAM met avocadospread, pesto 
en mozzarella
HUMMUS met avocadospread en zon-
gedroogde tomaatjes
OUDE BEEMSTERKAAS met avocadospread 
en tomaten chutney

CAPRESE met burrata en pesto
extra topping prosciutto
TONIJN met appel
HUMMUS met zongedroogde tomaatjes
KIP met zoete chili

TOSTI GEITENKAAS met mango 
chutney en zongedroogde tomaatjes
TOSTI BEEMSTERKAAS met gebakken uien, 
avocadospread en tomaten chutney
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Alles wordt met zorg en aandacht vers voor u bereid, daarom kan het wat langer duren

Tosti gemaakt met maisbrood

Voor de kleintjes
BOTERHAM met Nutella, jam of 
pindakaas


