Openingstijden
Maandag gesloten.
Di. t/m vrij. 10:00 tot 18:00 uur.
Donderdag 10:00 tot 20:00 uur.
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur.
Koopzondagen ook geopend.,
12:00 tot 17:00 uur.

Alle zakken koffie zijn gevuld met koffiebonen.
Wij kunnen deze ook voor u malen.
Naar ieders wens, dus ook voor filterkoffie.

Koffiekaart
Beleef koffie
en thee anders!

www.mckaelas.nl

Zwarte koffiepakken

Gouden koffiepakken

De bonen zijn gebrand door:
Beans Coffee uit Ittervoort

De bonen zijn gebrand door:
The Golden Coffee Box uit Baarn

Filter (Licht gebrand)

Filter (Licht gebrand)

Guatemala Antigua Volcanes: (1) Chocolade en bloemige nuances.
Panama Boquete: (1) Frisse bloemige tonen met zoete chocolade nasmaak.
Peru Chanchamayo: (2) Vol en rond van smaak. Karakter vol en fijne aroma.
India Monsooned Malabar: (2) Aardse en karamel tonen en rokerige aroma.
Java Blawan: (2) Kruidige tonen, vanille en pure chocolade. Volle rijke body.
Rainforest Mexico Santa Rita: (2) Amandel en fruit tonen, afgerond met
elegante aroma’s van chocolade.

Panamaria: (2) Lekker fris, zachte smaak en geur.
El Salvador El Majahaul: (2) Toffee, rood fruit, bramen, melk chocolade.
Colombia Organic EKO: (3) Goede balans body en aroma.
Ethiopie Gayo Amaro Organic: (3) Zijde zachte body door amandel en cacao.
Brazil Santa Terzinha Organic EKO: (4) Zoethout met zwarte bessen.
Brazil Nossa Senhora de Fatima: (4) Drop, lichte fruit tinten en zoet.

Espresso of Filter (Middel gebrand)

Jamaica Blue Mountain: ( 2 ) Zeer exclusieve koffie. Walnoot en bittere cacao.
Pride of Thailand: (1 of 4) Kruidig, chocola, verfijnd en verrassend.
Colombia Decaf: (1 of 4) Lekkere sterke cafeïne vrije koffie.

Huismelange: (3) Een koffie op maat! Zeer geurig met een stevige body.
Cafeinevrije Arabica Blend: (3) Op waterbasis gedecafineerd. Volle zachte
smaak is voor elke zetmethode geschikt.

Espresso (Donker gebrand)
Luna: (3) Chocolade achtige smaak. Volle en aangename nasmaak en body.
Biologische Sicilia: (4) Lichte tinten van noten en chocola.
Italian: (4) Vol en krachtig smaak met het bekende Italiaanse temperament.
Roma: (4) Glad en romig met een nuance van melkchocolade. Pure afdronk.
Arabica blend: (4) Een romige, volle afdronk en een zachte smaak.
Biologische Classico: (5) Vol en krachtig van karakter, fijne balans in zijn
zuren met dat frisse tikje pit.
Milano: (5) Vol, krachtig en met een onovertroffen aroma.
Brasil Cerrado Dark Roast: (5) Krachtig van smaak van zoet zand gebak.
Nero: (5) Een krachtige, volle espresso met extra pit en mooi donker van kleur.

Espresso of Filter (Middel gebrand)

Espresso (Donker gebrand)
Panama Mama Cata: (1) Kruidig, marsepein, chocolade en lekker zoet.
Panamaria: (2) Heerlijke crèmige koffie voor elk moment van de dag.
Guatemala Antigua El Pulcal: (2) Rokerig, rode wijn, fruitige nasmaak.
Panama Los Lajones Organic: (2) Geur van donker karamel en geroosterde
noten. Minty nasmaak.
Ethiopie Organic EKO: (3) Vanille aroma, boterzoet, bessenfruit, nasmaak
chocolade.
Kenya Kagumo-ini: (3) Wervelende zoetfruitige frisheid, heerlijk aroma.
Nigragua La Sabatina: (3) Krenten en pruimen, zeer geurig en afkomstig
van 3 koffieboerinnen. Won de cup of excellence in 2011.
Brazil Santos: (4) Droge afdronk lekkere kick.
Java: (4) Zeer karaktervol, volle nasmaak; na een kruidig diner.
Mystery: (5) Tintelend, ietsje droog; ronde smaak. Vleugje rook v. een vuurtje.
Panama Kotowa Dark Roast: (5) Bittere chocolade, cederhout en zoet.
Celebes Toraja Kalossi: (5) Heftig: lekker aromatische koffie. Aardse smaak.

