good days start
with coffee
Koffie

2,80

Normale koffie

Cappuccino

2,95

De originele Italiaanse koffie met
opgestoomde melk.

Espresso

2,55

Het Italiaanse sterke kopje koffie.

Espresso doppio

3,70

Dubbele espresso

Latte Macchiato

3.05

Koffie verkeerd met opgestoomde melk.

Latte macchiato met siroop

3,30

Cafeïnevrije koffie

2,80

Espresso Italiano

1,60

Zoals de Italianen hun espresso drinken,
staand aan de bar, zonder fratsen.

Koffie to go

2,80

Koffie zonder fratsen

2,60

Heb je geen zin in iets lekkers bij de koffie,
dan is deze koffie perfect.

Cafeïnevrije koffie zonder fratsen

2,60

Cappuccino zonder fratsen

2,75

Heb je geen zin in iets lekkers bij de cappuccino,
dan is deze cappuccino perfect.

iets lekkers voor bij de koffie
Tijdens het rondje bakker in de ochtend kijk ik wat ik
voor die dag meeneem naar Dok 78. Kijk gerust in de
vitrine wat mij vanmorgen aansprak.

there’s always
time for tea
Daels’s Blanc Cassis

2,50

Soort: Groen-witte melange

Smaakomschrijving: Blanc Cassis is een melange van

witte en groene thee, met frisse tonen van citroen en
fruitige tonen van bloem & bes. Extra feestelijk door de
toevoeging van champagne extract.

Earl Grey

2,50

Soort: Zwart

Smaakomschrijving: Zeer geurige en opwekkende thee

met een sterk citruskarakter.

Rooibos Gember rozemarijn

2,50

Soort: Rooibos

Smaakomschrijving: Op de zoete smaak van Rooibos

vinden we de kruidige geparfumeerdheid van rozemarijn
en de pittige kenmerken van gember.

Dael’s sencha Green Lemon

2,50

Soort: Groen

Smaakomschrijving: De smaak van groene Sencha

combineert fijn met het frisse en fruitige karakter van
lemongras en citrusschil.

Bosvruchten

2,50

Soort: Zwart

Smaakomschrijving: Fruitige zwarte thee die zijn

basis vindt in een breed pallet aan wilde bessen. De
rozenknopjes zorgen voor een verfijnd geheel.

Seizoens thee

2,50

Thee aangepast aan het seizoen. Dus nu is er…thee!

Verse munt-thee met honing
3,00
		
Verse gember-thee met honing
3,00

heerlijke chocolade en bonbons
Stel zelf een schaaltje chocolade/bonbons samen.
Ook mogelijk om mee naar huis te nemen of iemand
cadeau te doen! De prijs is afhankelijk van wat je
uitzoekt.

hot chocolate is
like an inside hug
warme chocomel		

2,70

Warme chocomel met slagroom

3,20

Havermelk i.p.v. gewone melk

+ 0,50

Slagroom		

0.50

slagroom met siroop (chocolade of karamel)

0,65

Kinderkoffie		

2,70

Warme chocomel met slagroom en topping.

stay hydrated
and refresh
yourself
Cola / cola zero

2,40

SanPellegrino (bruiswater)

2,40

Panna (mineraalwater)

2,40

Sinas

2,40

Sprite

2,40

Rivella

2,40

Ice tea / Ice tea green

2,40

Appelsap

2,40

Jus d’orange

2,40

Cassis

2,40

Fristi

2,40

Chocomel

2,40

Ranja

1,00

Glas volle melk

1,50

Kraanwater

Een glimlach! :)

wisselende specials
voor elk moment
van de dag
Wisselende drankjes en/of gebak geïnspireerd
op het huidige seizoen. Zo is er altijd wat nieuws te
proberen. Laat je lekker verrassen en geniet ervan.

Wanneer kom jij langs?

volg ons op social media
Hoofdstraat 78, 6051 AM Maasbracht
0475 - 58 47 21 | info@dok78.nl | www.dok78.nl

