
to 
drink

Wat leuk dat je er bent! 

Wist je dat je ons ook terug kunt vinden op 

social media? Volg ons daarom snel op Facebook 

en Instagram @meisjekoffiegeschenk.

To Go!

Alle drankjes en gerechten zijn uiteraard 

ook geschikt voor to-go!



Onze Café de la Fonda (100% Arabica) wordt door 

Meisje zelf rechtstreeks geïmporteerd uit Bogota, 

Colombia. Er wordt uitsluitend zaken gedaan met 

kleinschalige biologische koffieboeren. 

Prachtige fijne aroma, licht fruitig met een mooie 

crema. Tinten van zoet en chocolade en een niet 

te bittere afdronk.

Koffie (Americano) 2,95

Grote koffie (Americano) 4,90

Espresso 2,75

Espresso dubbel 4,50

Espresso macchiato 2,85

Espresso macchiato dubbel 4,75

Cappuccino 3,50

Cappuccino groot 5,75

Flat white  4,95
dubbele espresso | warme melk | melkschuim         

Cortado  2,95
enkele espresso | warme melk | melkschuim 

Latte  3,30
koffie verkeerd | veel warme melk | 
weinig schuim

Latte macchiato  3,75

Choco-cino  6,00
warme chocolademelk met een shot espresso

Smaakjesshot  0,80
caramel | vanille | hazelnoot | amaretto

Chai Latte  3,95
kruidig en lekker | gestoomde warme melk | 
Chai mix bestaande uit o.a. zwarte thee, kaneel, 
gember en nootmuskaat

   warme
 dranken



Chai Latte klein 3,30

Dirty Chai Latte  5,75
Chai latte | shot espresso 

Matcha Latte   3,95
gestoomde warme melk | Matcha mix,  
bestaande uit groene Japanse thee. Fluweel-
zacht van smaak!

Matcha Latte klein 3,30

Turmeric Latte 3,95
gestoomde warme melk | mix bestaande uit      
kaneel, kardemon, vanille, ginger, chili en zwarte 
peper | een spannend, maar vooral pittig geel 
drankje!

Turmeric Latte klein 3,30

Warme Chocolademelk 3,50

Dikke toef slagroom 0,80

Kannetje slow coffee (filterkoffie) 5,25

Verse muntthee 3,95

Verse gember-citroen thee 3,95

Verse gember-sinaasappel thee 3,95

Verse sinaasappel-kaneel thee 3,95

Kannetje Javaanse zwarte thee 3,25

Kannetje Bosvruchten thee (bio) 3,25

Kannetje Rooibos Cranberry thee (bio) 3,25

Kannetje Chinese groene thee (Pi Lo Chun)     3,50

Koffie / Thee / Chocolade compleet  8,95
kannetje koffie, thee of warme chocolademelk met 
drie zoete huisgemaakte happerijtjes, geserveerd 
op een unieke Meisje plank

Wilt u liever een decafé? Dat kan! Alle 

koffiedrankjes zijn ook in decafé uitvoering 

verkrijgbaar. Naast gewone volle melk hebben 

wij ook sojamelk, amandelmelk, kokosmelk en 

havermelk, zonder extra kosten.



Zin in een taartje erbij?
Onze retro-gebaksvitrine is een ware 
bezienswaardigheid gebleken.
Rijkelijk gevuld met huisgemaakte taarten, 
bonbons en Molukse zoete happerijtjes.

Meisje vertelt u graag wat er 
allemaal te vinden is!



Smoothie (smaak van de dag) 5,00

Fritz-kola (met of zonder suiker) 3,00

Fritz-limo citroen 3,00

Fritz-limo sinas 3,00

Fritz-limo appel-kers-vlierbes 3,00

Fritz- Apfelschorle 3,00

Appelsap zonder prik (bio) 3,00

Perensap zonder prik (bio) 3,00

Versgeperste sinaasappelsap 3,50 

Versgeperste sinaasappelsap groot 5,50

Ranja 1,75

Fristi 3,00

Chocolademelk  3,00

Ice Coffee Valeria (on the spot!) 5,25

Extra topping 1,50 
slagroom/ caramel of slagroom/ chocolade 

Smaakjesshot 0,80
caramel | vanille | hazelnoot | amaretto

Earth Water wordt gewonnen uit het 

moerasgebied in het Drentse groene reservaat 

‘Het Hunzedal’. Mineraalrijk en fluweelzacht 

van smaak. Daarnaast steunt Earth Water o.a. 

kleinschalige waterprojecten in bijvoorbeeld

Zuid Afrika, Nepal, Sri Lanka en Azië.

Earth water plat 33 cl 3,10

Earth water bubbel 33 cl 3,10

   koude
 dranken



De Icetea’s van Charitea zijn biologisch en zonder 

toevoeging van suiker. Eerlijk en fris van smaak. 

Daarnaast steunt Charitea sociale projecten in 

o.a. Paraguay, India, Rwanda en Zuid Afrika.

Charitea green 33 cl (groene thee) 3,50

Charitea red 33 cl (rooibos) 3,50 

Warsteiner pils 4,8% (33 cl) 3,75

Warsteiner Premium Radler 2,5% (33 cl) 4,00

Warsteiner Premium alcoholvrij  (33 cl) 4,00

König Ludwig Weissbier 5,5%  (33 cl) 4,00

Glas rode wijn  3,95

Glas witte wijn 3,95

Glas rosé 3,95

Glas bubbelwijn 3,95

 tijd om 
te borrelen
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