Koffie
Thee
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Ristretto
Latte macchiato
Café au lait
Décafe
Warme chocolademelk
Slagroom

€ 2,20
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,20
€ 3,90
€ 2,20
€ 3,20
€ 2,60
€ 2,20
€ 2,50
€ 0,50

Dockumer Kofje

€ 5,50

met Beerenburg en slagroom

Irish coffee

met Whiskey, bruine suiker en slagroom

French coffee

met Grand Marnier en slagroom

Italian coffee

met Amaretto en slagroom

Spanish coffee

met Tia Maria en slagroom

Baileys coffee

€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€ 5,95
€5,95

met Baileys en slagroom

Appelgebak
Hazelino “It Wiid”
De Meerpaal special
een kleine hazelino, bonbon en kaneelkoekje

Gebak van de week
indien voorradig

In het kort:

Puro, het pad naar goede koffie. Laat de juiste voetafdruk achter bij elke
stap op het pad naar goede koffie. Fairtrade, liefde voor de natuur, koffie
geroosterd op zonne-energie, recyclage van biologisch koffieafval en
verpakkingen met een tweede leven.

De weg naar fairtrade koffiebonen

Geld groeit niet aan de bomen, maar ons geld helpt wel om bomen te doen
groeien. Bomen in koffieproducerende landen die samen prachtige regenwouden vormen. Natuurreservaten in het regenwoud met een uitzonderlijke biodiversiteit die de leefgebieden van bedreigde diersoorten nu en in de
toekomst beschermen.
Met opbrengst uit de verkoop van Puro kopen en beschermen we stukken regenwoud in de landen waar onze koffie geteeld wordt. Onze koffieboeren ontvangen een eerlijke prijs voor hun koffiebonen en een extra premie die ze investeren in bijvoorbeeld onderwijs, herbebossing en technische verbeteringen voor
de landbouw.
In 2005 zijn wel als Puro een unieke samenwerking aangegaan met World Land
Trust. Voor elke kilo Purokoffie die we verkopen, gaat naar hen een bijdragen en
zetten we ons in om het waardevolle regenwoud te beschermen. We zijn erg
trots op wat we op die manier al gerealiseerd hebben.

Puro fairtrade koffie
Met zorg, aandacht en een positief verhaal creëren we 3 variëteiten
Puro met koffiebonen van 6 Fairtrade coöperaties; daar hebben we
meer dan 200 jaar ervaring in. Onze klanten verbinden zich met onze
koffie, zijn trots om die te schenken en gepassioneerd om deze
waarden en verhalen te delen.
http://www.purocoffee.com/nl/

€ 2,75
€ 3,50
€ 3,75
€ 2,75

