COFFEE
Filterkoffie 'batch brew' kl / gr
Filter coffee small / large

2,60 | 3,60

Espresso

1,90

Dubbele espresso
Dubble espresso

2,90

Espresso macchiato

2,10

Dubbele espresso macchiato
Dubble espresso macchiato

3,10

Cortado kl / gr
Cortado small / large

2,10 | 3,10

Cappuccino kl / gr
Cappuccino small / large

2,80 | 3,80

Latte kl / gr
Latte small / large

3,20 | 4,20

Babychino

1,20

haver- / amandel- / kokosmelk +1,Oat- / almond- / coconutmilk

SPECIALE KOFFIE | SPECIAL COFFEE
Caramel latte

4,60

Een verwarmende traktatie met caramelsiroop &
slagroom | Caramel latte: a lovely special coffee
with caramel syrup and whipped cream

NOT COFFEE
Thee van Senza: potje 0.4l
Tea from Senza, pot of tea

3,20

− Early grey blue flower
De klassieke zwarte thee met een stevige body en
aangevuld met het karakter van de bergamot, een
lichte en frisse citrusvrucht. De blauwe korenbloesem geeft deze thee zijn natuurlijke zoetheid.
− Dutch breakfast
Onze buitengewone zwarte thee. De biologische
blend van premium theeën uit India en China staat
bekend om zijn frisse en robuuste aroma's.
− Green Jasmine
De methode voor aromatiseren van de Chinese
groene jasmijn thee – het toevoegen van verse
jasmijn bloemen – wordt al ruim 1000 jaar
toegepast. Dit leidt tot een krachtige, bloemige en
zoete thee.
− Refreshing rooibos
Natuurlijk gearomatiseerde biologische blend van
rooibos en vruchten. De frisse en fruitige smaak van
appel en citroen, vormen een harmonieus geheel
met de zachte rooibos.
− Sencha sensation
Frisse melange van groene sencha thee met
citroen, verse limoenschil en pittige gember. Een
hint van zoetige kaneel verfijnt deze sensationele
compositie.
− Orange chocolate
Decadente lekkernij van groene thee en kruiden.
Een exquise sencha groene thee, gecombineerd
met een natuurlijke cacao smaak en verse sinaasappels, afgerond met een licht truffelaroma.

ANDERE WARME DRANKEN | OTHER WARM DRINKS
Chai Latte

3,60

Verse gemberthee | Fresh ginger tea

3,20

Verse muntthee | Fresh mint tea

3,20

Warme Chocomelk | Hot chocolate
chocolate tree peru 70%

3,10

met slagroom | with whipped cream

+1,-

BEER
Alle Kleiburg bieren worden met veel aandacht en
liefde door onze brouwers bedacht en gebrouwen.
Je kunt zowel genieten van de Kleiburg bieren op
fles als van de tap. We hebben de klassiekers, maar
ook bieren op de wisseltap. Vraag ons personeel
naar het actuele aanbod.
All Kleiburg beers are being created and brewed by
our brewers with a lot of care and love. You are able
to enjoy both draft beers and bottled beers from
Brewery Kleiburg. We have the classic beers and a
varied offer of beers. Please, ask our staff to inform
you on the currently available beers.

KLEIBURG BIER
DE KLASSIEKERS
SICILIAANS WIT 5,5%
In de Siciliaanse keuken zijn citrusvruchten overal.
De zure, zoete en bittere varianten zorgen voor een

NOT BEER
WIJN | WINE
Glas rood | Glass of red wine
Tempranillo – Shiraz, Spanje
Glas wit | Glass of white wine
Bio Pinot Grigio, Italië
Glas rosé | Glass of rosé wine
Syrah, Frankrijk
Fles rood of wit | Bottle red or white
Fles rosé | Bottle rosé
FRIS & SAP| SODA & JUICES
Coca Cola
Cola Zero
Ginger Ale
Bitter Lemon
Fanta
Sprite

3,60
3,60
3,90
19
20

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

Bims kombucha gember/mango 33cl
Een heerlijk frisje, recht uit het hart van
de Bijlmer.

4,10

Naturfrisk
− elderflower
− raspberry
− tonic water

3,60

Earth water still/sparkling 33cl
Earth water still/sprarkling 75cl

2,80
4,10

IJsthee
Homemade rooibos met vers fruit
Ice Tea Green
Kids lemonade

3,90

Appelsap | Apple juice
Verse jus klein | Fresh orange juice sm
Vers jus groot | Fresh orange juice la
Vers sapje met frambozen,
Sinaasappel, munt | Fresh juice with
raspberries, orange and mint

2,90
2,90
3,90
3,90

palet aan delicate smaken. De combinatie van
sinaasappelschillen in een Belgisch witbier dat op
traditioneel Duitse manier is bereid, zorgt voor een
verrassend makkelijk drinkbaar bier.
DUBBELBLOND 7,3%
Deze Dubbelblond verbindt de culturen van de
Amsterdamse Bijlmer met de oude brouwtradities
van abdijen: mouten uit Europa, rijst uit Azië,
hoppen uit de hele wereld en… Nederlands

2,60
1,00

kraanwater. Met een moutig karakter, fristropische
geuren en een kruidige afdronk. Niet te bitter, niet
te zoet.
TRIPEL IPA 9,5%
Deze Tripel IPA verzoent de oude brouwtradities
van abdijen met een wereldwijde ontwikkeling:
zowel de kracht en kruidigheid van een Belgische
tripel, als het brede hopprofiel van een
Amerikaanse IPA. Een klassiek bier dat buiten de
kaders valt, zoals je van een protestants
stadsklooster mag verwachten.

STERKE DRANKEN | LIQUORS
Havanna 3j
Jack D
Aberlour
tangueray gin
Zuidam oude Genever 1j.
Ketel One Vodka
Licor 43

3,90
5
6
3,90
4,50
5,5
3,90

