
WARME DRANKEN

AMERICANO • 2,95
ESPRESSO • 2,95
DOPPIO • 3,85
CORTADO • 3,40
de kleine krachtige variant van  
onze cappuccino 
CAPPUCCINO (350 ML) • 4,40
FLAT WHITE • 3,65
LATTE MACCHIATO • 4,40
PLANTAARDIGE MELK • 0,50
Keuze uit: soja, haver of amandelmelk 
KOFFIE SIROPEN  
(DIVERSE SMAKEN) • 0,50
CHAI LATTE • 4,75
DIRTY CHAI LATTE • 5,00
met een shot espresso  

Chai is een Indiase kruidenthee op basis 
van zwarte thee met melk en kruiden 
zoals kaneel, kruidnagel, gember en 
kardemom. 
 
VERSE THEE 
MUNTTHEE MET HONING • 3,75
GEMBERTHEE MET  
SINAASAPPEL • 3,75
CITROENTHEE MET TIJM • 3,75
PEEZE COMMUNITEA –  
POST UIT SRI LANKA • 2,95
Keuze uit: Bosvruchten, Ceylon,  
Earl Grey, English breakfast, Rooibos, 
Groen en Kamille 

SPECIAL DELIVERIES -  
IN SAMENWERKING MET  
BLOOMING BAKERY
FRIESCHE ORANJEKOEK • 4,00
GEVULDE KOEK • 3,25
APPELGEBAK • 4,50
BROWNIE • 4,50
FRAMBOZEN CHEESECAKE • 4,90

Blooming Bakery, gevestigd in 
Leeuwarden, is niet zomaar een 
bakkerij. Ze wordt namelijk gerund door 
slachtoffers van geweld. De bakkerij 
is onderdeel van Fier, het landelijke 
expertise- en behandelcentrum 
op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties.  
De bakkerij zorgt voor een veilige 
omgeving waar de vrouwen aan hun 
toekomst kunnen werken en verborgen 
talenten ontdekken.
Wij zijn trots dat we met hen mogen 
samenwerken. 

ÚS EIGEN KOFJE

We doen niets liever dan de verwachting van onze gasten overtreffen. Genieten van 
lekker eten en drinken staat daar echter vlak onder. Kwaliteit is voor ons ontzettend 
belangrijk. Daarom maken wij keuzes. En één van die keuzes is het branden van 
onze eigen koffiebonnen. Vol liefde en passie brandt Wesley onze bonen tot een 
eigen en unieke melange. Een paar keer per week staat hij op de entresol in het 
Grand Café de bonen te branden volgens de Post-Plaza maatstaven. Loop gerust 
langs voor een korte uitleg en neem een zak vers gebrande bonen mee voor thuis. 


