
OPENINGSTIJDEN:

Maandag  gesloten

Dinsdag  08:30 – 17.30

Woensdag  08:30 – 17.30

Dnderdag  08:30 – 17.30

Vrijdag  08:30 – 17.30

Zaterdag  09.30 – 18.00

Zondag  11.00 – 17.00

Voor extra info (producten en reparaties 
aan machines) zie onze website:
www.caskoffie.nl 

Als u vragen heeft over een besloten feest of 
borrels stuurt u dan een mail.
info@caskoffie.nl

Telefoon: 06 28061921

Adres: Emmastraat 24 6881 SV Velp
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Koffie
Espresso € 2,50
Ristretto € 2,65 
Ristretto Doppio € 3,50
Lungo (zwarte koffie) € 2,50
Americano (espresso met heet water) € 2,50
Espresso Macchiato € 2,60
Café Cortado € 2,65
Cappuccino € 2,90
Flat white (doppio met dun melkschuim) € 3,70
Latte Macchiato € 3,20
Latte (koffie verkeerd) € 3,20
Café bombón 
(met gecondenseerde melk)  € 3,00
Correto/Carajillo (met drank) € 4,00
Extra shot Espresso € 1,25
Soya-/Havermelk shot € 0,35

Ice Coffee (met roomijs) € 5,50
Gelatto Doppio (met crushed ice) € 4,50
Affogato 
(bolletje ijs overgoten met espresso) € 3,75

Kindercappuccino (1/2 shot espresso) € 2,00 
Kinder “koffie” (geschuimde melk) € 1,40
(met mokkaboontjes en amaretini)

Thee wordt gezet met reversed osmose water
Theekannetje (zie theebord) € 2,75
Opschenking  € 1,00
Verse ijsthee € 2,75
Chai Latte vers gemaakt € 3,25
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Chocolademelk
Choco lolly Melk/Puur € 3,25
Nutricia chocolademelk, koud € 2,75
Slagroom € 0,50
   
Fris
San Pellegrino € 3,00
Aranciata (bloedsinaasappel) € 3,00
Limonata (bitterlemon) € 3,00
Tonica (tonic) € 3,00
Chinotto (Italiaanse cola) € 3,00
Rossella bitter (lichtbitter) € 3,00
Smeralda (sprankelende munt drank) € 3,00
Fritz Kola (biologisch) € 3,00

Sappen 200 ml
Appelsap (biologisch) € 3,00
Perensap € 3,00
Appel & Vlierbessensap € 3,00
Appel & Cranberrysap € 3,00
Sinaasappel (biologisch) € 3,00

Non-alcoholische dranken
Gingerbeer € 3,50
Weißen 0% € 4,75
Flesje bier 0% € 2,75
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Alcoholische dranken
Van Wijnhandel Appeldoorn,
wisselend per land en druivensoort.

Witte wijn per glas (wisselend) € 4,50
Droog, fris, fruitig en stuivend
Droog, vol, aromatische en filmend

Rode Wijn per glas (wisselend) € 4,50
Droog, makkelijk, licht en soepel
Droog, kruidig, vol en krachtig

Rosé (beschikbaar vanaf het voorjaar) € 4,50
Piccolo Prosecco € 7,00

Wijn per fles 
Vraag naar ons assortiment 
(van Sauter Wijnen en Vinos i Cavas).

Bieren op fles
Hertog Jan € 2,75
Leffe Blond € 3,30
Weißen 0.5 l  € 4,75
Seizoensbier € 
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Spijzen
Onze spijzen worden door ons zelf gemaakt 
van kwaliteitsproducten. 

Croissant € 2,50
met jam of kaas € 3,00

Quiches en sla € 8,50
• Lorraine (spek, tomaat en ui)
• Dadel & Ui (vegetarisch)
• Quiche van de week

Soep  
(vraag wat Eefje gemaakt heeft) € 7,50

Maaltijdsalade met brood € 9,50

Ik kan niet kiezen…
...en neem een halve quiche naar keuze
en een kleine soep of salade € 12,00
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Voor de kleine trek 
of bij de borrel

Huisgemaakt gebak (zie vitrine), 
vanaf € 2,75
Italian Cooki’s (zie potten in de kast) € 1,00

Nachos uit de oven met lente-ui, tomaat en 
cheddar kaas.
Klein € 6,00
Medium € 8,00
Groot € 11,00

Borrelplank € 14,00
diversiteit aan lekkernijen, ook vegetarisch.
    
Broodplank 
met tapenade en olijfolie € 7,00

Olijvenplank € 5,00

Bij onze planken serveren wij brood op 
basis van desem gebakken door 
restaurant De Steenen Tafel.


