KOFFIE

Ristretto

Bij Chiccio kunt u genieten van een
smaakvolle kop koffie uit een van
onze landen naar keuze en laat u
inspireren...
Chiccio Original
Deze koffie is een melange van Centraalen Zuid-Amerikaanse bonen. Zacht,
romig en vol van smaak. Voor de echte
liefhebber van milde espresso.

Vanille
Kaneel
Karamel
Hazelnoot
Chocolade

+0,50
+0,50
+0,50
+0,50
+0,50

Liever uw koffie met andere
melk?
Sojamelk
Kokosmelk
Havermelk

+0,50
+0,50
+0,50

4,75

Espresso

3,00

Een espresso shot is een donkere
geconcentreerde koffie (30ml / 1 oz)
gemaakt van zeer fijn gemalen
koffiebonen.

Doppio

Alles van de koffie kaart is ook
TO-GO te verkrijgen.
Onze koffiebonen ook voor thuis?
Chiccio original Zuid-Amerika blend
12,50
23.00

4.75

Een doppio is een dubbele espresso
en bestaat uit twee maal een normale
dosering espresso.
3,00

Onze koffie is lang getrokken koffie met
goffer gemalen koffiebonen.

Cappuccino

3,75

Een cappuccino is een koffiebereiding
met espresso, warme melk en
melkschuim.

Flat white

3,75

Een Flat White (Australian cappuccino) is
een koffievoorbereiding die sterker is
dan een cappuccino en heeft een
ristretto in plaats van espresso en
melkschuim.

Koffie verkeerd

TO-GO

Koffiebonen, zak 500 gram
Koffiebonen, zak 1 kilo

Dubbele ristretto

Koffie

Koffiesiropen

3,00

Een ristretto is een kleine, sterke kop
koffie: het eerste deel van de extractie
van een espresso (15ml / 0.5oz).

3,75

Een caffè latte of latte is een
koffiedrank, vergelijkbaar met de
cappuccino, is gemaakt met espresso,
maar met meer melk en minder schuim.

Espresso macchiato

3,00

Espresso macchiato bestaat uit een
espresso, waaraan een eetlepel
warme melkschuim wordt toegevoegd.
Macchiato betekent in het Italiaans
gevlekt.

Latte macchiato

3,75

Een latte macchiato is een koffiedrank
die bestaat uit laagjes van melk,
espresso en schuim.

THEE
Ontdek onze speciale theesoorten
met de beste theeblaadjes uit een
land naar keuze.
India-zwarte thee

3.00

Geteeld in de Uva streek in Sri Lanka, op
de oostelijke hellingen. Deze zwarte thee
is beroemd om zijn zachte en volle
smaak.

Afrika-rooibos thee

3.00

Een zachte rooibos infusie die tot leven
komt met echte honing en gele
goudsbloemblaadjes. Heerlijk zacht.

Holland-appel, kaneel thee

Verse gemberthee

3.60

Thee gezet van dun gesneden verse
gember met citroen en honing.

Verse gember/muntthee
met gesneden sinaasappel

4.25

Thee gezet van dun gesneden verse
gember en munt met sinaasappel en
honing.

Chai latté

3.00

Reis naar een tropisch paradijs wanneer
de prikkelende smaken van mango en
exotisch fruit zich vermengen tot een
heerlijke harmonie .

China-groene thee

3.60

Thee gezet van verse geknipte munt
bladere, geserveerd met honing.

4,75

3.00

Deze populaire combinatie van appel,
zoete kaneel en kruiden onthult een
magische mix die perfect is voor ieder
moment van de dag.

Caribbean-mango thee

Verse muntthee

3.00

Al sinds de vijfde eeuw is de geurige
jasmijnbloem een geliefde toevoeging
aan groene thee. Deze olijfgroene thee is
heerlijk op ieder moment van de dag.

PROEVERIJ
Chiccio gaat buiten de grenzen van de
typisch Engelse High Tea. Wij hebben
speciaal een selectie gemaakt van
diverse huisgemaakte lekkernijen uit
verschillende landen

Proeverij Chiccio
20,75 p.p.
Onbeperkt koffie en/of thee uit land naar
eigen keuze, Proeverij van zoete
lekkernijen, sandwiches en rood fruit met
slagroom.

DRANKEN
Bronwater

Smoothies

Onze huisgemaakte smoothies
worden dagelijks bereid met verse
ingrediënten. Naar welk land gaat uw
keuze?
Alle smoothies

4,50

Curacao cocos
Smoothie gebaseerd op kokos, ananas,
mango en papaya.

American forest fruit
Smoothie van aardbei, framboos, bramen
en honing.

Spanish melon & strawberry
Smoothie gemaakt van meloen, aardbei,
mango en appel.

Suriname mango & ginger
Smoothie van mango, aardbei en
gembersiroop.

Australian green
Groene smoothie van verse bladspinazie,
mango, banaan en ananas.

Bruiswater
Plat water

0,25 ltr.
0,25 ltr.

2,75
2,75

Bruiswater
Plat water

0.50 ltr.
0.50 ltr.

5,50
5,50

Verse biologische sappen
Verse jus d’orange

4,25

Appelaere
Perelaere
Tomatensap

3,25
3,25
2,75

Melk producten
Melk
Karnemelk

2,50
2,50

Alpro Sojamelk
Fristi of chocomel

2,75
2,75

IJskoffie – Huisgemaakt
Karamel

4,50

Kaneel
Hazelnoot
Vanille

4,50
4,50
4,50

Chocolade

4,50

Frisdranken
Pepsi cola/Max

3,05

Sisi
7-up
Lipton ice tea

3,05
3,05
2.90

Lipton ice tea green
Fever-Tree tonic

2.90
3,20

Fever-Tree lemon
Fever-Tree ginger ale
Cassis

3,20
3,20
3,05

Rivella

3,05

ZOET & HARTIG
Gebak, cake & koek

Huisgemaakte zoete lekkernijen geïnspireerd op specialiteiten uit verschillende
landen.
Hollandse appeltaart

4.50

Heerlijk bereid met roomboterdeeg, appels, kaneel, krenten en rozijnen.
Zowel met als zonder verse slagroom te bestellen.

Engelse brownie

4.50

Gemaakt van pure chocolade en een variërende selectie van noten.

Amerikaanse carrotcake

5.00

Een heerlijke Amerikaanse carrot cake én glutenvrij.

Kersen monchou taart

5.00

Een fruitige, romige taart met een krokante koek bodem én glutenvrij.

Aardbeien punt

4.50

Proef de zomer, punt gemaakt van verse aardbeienpuree op een harde Wener bodem

Vegan havermout carré

4.00

De Havermout carré is een creatie met verschillende gezonde bouwstenen.
Het is een zeer smakelijke melange van havermout, cranberry, abrikozen en bananen.

Chiccio Chocolate chip cookie

2,00

Huisgemaakt 100 gram koek met stukjes chocolade

Kokosmakronen
Huisgemaakte kokos makronen per 100 gram

2,00

ONTBIJT
Verse croissants & yoghurt bowl
Croissant 2 stuks

3,00

Met jam of kaas

Croissant ontbijt

6,50

Met jam, koffie naar keuze en jus d’orange

Yoghurt bowl granola & rood fruit

6,50

Yoghurt met chocolade, granola en een mix van roodfruit en honing

TOSTI’S
Nederland
Tosti Ham Kaas

6,50

Met beenham, Beemster oude kaas, tomaten en tomatenketchup.

Italië
Tosti Caprese

6,50

Met mozzarella, tomaten, basilicum en pesto crème.

SANDWICH
Carpaccio

7.50

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaatjes, Grana Padano, pijnboompitjes, rucola

Tonijnsalade

7.50

Komkommer, rode ui en gemengde sla.

Caprese
Met mozzarella, tomaten, basilicum, pesto crème.

7.50

