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espresso

Benodigdheden:Benodigdheden:

klein kopje
1 shot espresso

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• zet 1 shot espresso
• serveer met kleinste lepel en suiker



doppio

Benodigdheden:Benodigdheden:

middelgrote kop
2 shots espresso

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• zet 2 shots espresso
• serveer met korte lepel en suiker



americano

Benodigdheden:Benodigdheden:

middelgrote kop
heet water
1 shot espresso

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• vul kopje tot net boven het logo met heet water
• zet 1 shot espresso in het kopje
• serveer met korte lepel en suiker en eventueel met cupje melk



Benodigdheden:Benodigdheden:

klein kopje
melkkannetje
1 shot blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot espresso
• schuim de melk op en wals de melk goed
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de melk  
 achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• serveer met kleinste lepel en suiker

espresso macchiato



Benodigdheden:Benodigdheden:

middelgrote kop
melkkannetje
2 shots blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit
• zet 2 shots espresso
• schuim de melk op en wals de melk goed
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de melk  
 achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• serveer met korte lepel en suiker

flat white



Benodigdheden:Benodigdheden:

grote kop
melkkannetje
1 shot blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot espresso
• schuim de melk op en wals de melk goed
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de melk  
 achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• serveer met korte lepel en suiker

cappuccino



Benodigdheden:Benodigdheden:

groot latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
1 shot blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

caffe latte

• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• verwarm de melk (niet opschuimen) en wals de melk goed
• leeg het glas en schenk het shot erin
• schenk de melk tot de rand van het glas
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

klein latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
latte art pen
1 shot blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

latte macchiato

• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• schuim de melk op en wals de melk goed
• leeg het glas en schenk de melk tot de rand van het glas
• maak nu de latte art met de pen
• schenk het shot door de melk heen
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

groot latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
latte art pen
2 shots blend espresso
melk

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

bovenverwachting

• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• zet 2 shots blend espresso in het kleine kannetje
• schuim de melk op en wals de melk goed
• leeg het glas en schenk de melk tot de rand van het glas
• maak nu de latte art met de pen
• schenk het shot door de melk heen
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

grote kop
melkkannetje
1 shot blend espresso
melk
1 pompje speculoossiroop
kaneel
1/2 kaneelrietje

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

specuccino

• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot espresso in een grote kop
• voeg de siroop toe aan het kopje
• schuim de melk op en wals de melk goed
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de melk  
 achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• strooi kaneel over het schuim
• serveer met korte lepel, kaneelrietje en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

grote kop
melkkannetje
1 shot blend espresso
chocolademelk (zie chocomok)
cacao

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

moccaccino

• zet 1 shot espresso in een grote kop
• maak chocolade melk maar schuim de melk op i.p.v. verwarmen
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de chocolade- 
 melk achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• strooi cacao over het schuim
• serveer met korte lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

grote kop
melkkannetjes (klein + groot)
1 shot blend espresso
melk
1tl honing
kaneel

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

hemelse honing

• doe de honing in een grote kop
• zet 1 shot espresso in het kleine kannetje
• schenk het shot voorzichtig over de honing
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• houd het kopje schuin en schenk eerst van een afstand de melk  
 achterin het kopje
• houd halverwege kopje recht en breng het kannetje dichtbij het kopje
• strooi kaneel over het schuim
• serveer met korte lepel, kaneelrietje en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

groot latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
mini theeglaasje
zeefje
1 shot blend espresso
melk
muntthee

latte munt

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• laat wat blaadjes verse munt 5 minuten trekken in mini glaasje
• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• verwarm de melk (niet opschuimen) en wals de melk goed
• leeg het glas en schenk de helft van de muntthee door het zeefje in  
 het glas
• schenk het shot erbij
• schenk de melk tot de rand van het glas
• een blaadje munt ter decoratie
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:
klein latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
theeschoteltje
1 shot blend espresso
melk
1tl cacao
1tl bruine suiker
1/2tl kaneel
mespuntje chili
slagroom

woers duveltje

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
• verwarm het glas door het te vullen met heet water, maak leeg en droog
• doe cacao, bruine suiker, kaneel en chili in het glas
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• voeg het shot toe aan het glas en meng tot tot een gladde massa
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• schenk de melk tot de rand van het glas
• doe slagroom op het theeschoteltje met een heel klein beetje chili erop
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:
klein latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
1 shot blend espresso
melk
1/2tl cacao (afgestreken)
1tl bruine suiker
1/2tl zout (4 x draaien)
scheut salted caramel saus

zoute zonde

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
• verwarm het glas door het te vullen met heet water, maak leeg en droog
• doe cacao, bruine suiker, zout en caramel saus in het glas, goed roeren
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• voeg het shot toe aan het glas en meng tot tot een gladde massa
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• schenk de melk tot de rand van het glas
• maak af met een beetje zout (2 x draaien)
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:
klein latte glas
melkkan (groot)
1 shot blend espresso
melk
1tl cacao (afgestreken)
1tl bruine suiker (met kop)
1/4tl kardemom
klein beetje heet water
2 el verse sinaasappelsap

koffie kardemom

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
• verwarm het glas door het te vullen met heet water, maak leeg en droog
• doe cacao, bruine suiker, kardemom en een beetje heet water in het 
 glas, goed roeren tot een glad mengsel
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje en voeg hier 
 de sinaasappelsap aan toe
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• schenk de melk tot de rand van het glas
• maak nu de latte art met de pen
• schenk het shot door de melk heen
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:
klein latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
theeschoteltje
1 shot blend espresso
melk
11/2el gembersiroop
gember
slagroom

de verleiding

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• snij een heel klein stukje gember zo fijn mogelijk
• leeg het glas en doe gembersiroop in het glas
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• voeg het shot toe aan het glas en meng tot tot een gladde massa
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• schenk de melk tot de rand van het glas
• doe slagroom op het theeschoteltje met de gesneden gember erop
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:
klein latte glas
melkkannetjes (klein + groot)
mini theeglaasje, zeefje 
gebogen lepel, latte art pen
1 shot blend espresso
melk
thee naar keuze (liefst uitgesproken smaak zoals chai of pinacolada)
1 pompje suikersiroop

fusie

Hoe maak je het?Hoe maak je het?
• verwarm het glas door het te vullen met heet water
• doe thee in het miniglaasje tot de eerste rand en vul af met heet water
• laat 5 minuten trekken
• leeg het glas en doe de siroop in het glas
• schenk de thee door het zeefje in het glas en meng dit goed
• zet 1 shot blend espresso in het kleine kannetje
• schenk melk in het grote kannetje tot het begin van de tuit
• schuim de melk op en wals de melk goed
• hou de lepel halverwege het glas en schenk de melk zachtjes op de lepel  
 en tot de rand van het glas
• maak de latte art met de pen en schenk het shot door de melk heen
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

theeglas
melkkannetje
mini theeglaasje
zeefje
melk
chai thee

chai latte

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• doe de chai thee in het miniglaasje tot de eerste rand en vul af met  
 heet water
• laat 5 minuten trekken
• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit
• verwarm de melk en wals de melk goed
• schenk de getrokken thee door het zeefje in hetglas
• schenk de melk tot de rand van het glas
• serveer met lange lepel en suiker



Benodigdheden:Benodigdheden:

theeglas
melkkannetje (gewoon of XL)
cacao (1tl met kop of 2 voor XL)
bruine suiker (11/2tl of 3 voor XL)
melk
eventueel slagroom en andere toppings op een schoteltje

chocomok

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• doe cacao en suiker in het kannetje
• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit en roer 
 goed door
• verwarm de melk en wals de melk goed
• schenk de chocolademelk tot de rand van het glas
• serveer met korte lepel, suiker en eventuele extra toppings



Benodigdheden:Benodigdheden:

theeglas
melkkannetje (gewoon of XL)
cacao (1tl met kop of 2 voor XL)
bruine suiker (1tl of 2 voor XL)
2 pompjes rum siroop (4 voor XL)
melk
eventueel slagroom en andere toppings op een schoteltje

chocorum 0.0

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

• doe cacao en suiker in het kannetje
• schenk melk in het kannetje tot het begin van de tuit en roer 
 goed door
• verwarm de melk en wals de melk goed
• voeg de rum siroop toe en roer goed door
• schenk de chocolademelk tot de rand van het glas
• serveer met korte lepel, suiker en eventuele extra toppings




