ESPRESSO
DOPPIO
RISTRETTO
MACCHIATO
CON PANNA

Sterk kopje koffie met een volle smaak en heerlijke crema

AMERICANO

Een dubbele espresso verdund met heet water (‘gewone’ koffie)

CAPPUCCINO
MOCCAHINO
LATTE MACCHIATO
CAFFÈ LATTE
EXTRA SHOT
“DE LUXE”
CHOCOLADEMELK

LADY GRAY
ENGLISH BREAKFAST
GINGER LEMON
CHINA JASMINE
ZUIVER ROOIBOS

Een dubbele espresso
Zeer sterke, halve espresso
Een espresso met een klein wolkje melkschuim
Een espresso met een toefje slagroom

Espresso met melk en veel melkschuim
Een Cappuccino met chocolademelk
Espresso met melk en veel schuim in drie lagen geserveerd
Espresso met veel melk en weinig melkschuim (koffie verkeerd)
Een extra shot espresso
In de smaken Witte Chocolade, Amaretto of Vanille
Heerlijk opgestoomde warme chocolademelk

Sensationele geurige thee. Een combinatie van thee uit Ceylon,
Zuid India en China en de geuren en smaken van citrusvrucht.
De klassieke melange van Assam en Ceylon - de meest
geliefde thee.
Een geurige melange van gestoomde groene thee (sencha) en
verfrissende citroen- geuren en smaken met een vleugje
gember.
Klassieke Chinese Chun Hao thee samen met jasmijnbloemen
gedroogd. Dit geeft de thee zijn bijzondere kleur en zachte
smaak.
Mild en geurig, zuiver en fris - de meest geliefde thee van
Zuid Afrika.
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Denk aan authentiek Italië, aan echte koffie en aan sfeer. Il Berretto brengt de koffie daar waar je
het nodig hebt. Heerlijke cappuccino’s en espresso’s op locatie, gemaakt door een professionele
Barista vanuit een prachtige foodtruck.

De oude dame
Il Berretto zorgt bij elk evenement voor een sfeervolle koffiebeleving. De mobiele espressobar is
een authentieke Italiaanse Piaggio uit 1969. Deze ‘oude dame’ zoals ze door haar Barista
liefkozend genoemd wordt, heeft haar eerste 40.000 kilometer op Italiaanse bodem gereden. Nu
is ze overal in Nederland inzetbaar en wordt ze veilig op een trailer vervoerd. Door haar formaat
van net geen 1,5 meter breed is het vaak mogelijk om ook op binnen locaties een Italiaans tintje
aan je evenement te geven.

De beste koffie op locatie
Van Ristretto tot een Latte Macchiato, de heerlijke
koffievariaties hebben als basis een mooie (en
eerlijke) koffieboon. Naast koffie is er natuurlijk ook
biologische thee voor de liefhebber en voor de
kleine een heerlijke warme chocolademelk. Op
verzoek kunnen de dranken eventueel aangevuld
worden met allerlei lekkernijen.

-

-

