
Lungo / Doppio.......... 2,30 | 3,00
Italiaans voor uitrekte espresso, een volle en 
stevige koffie uit Ethiopië, Brazilië en Costa Rica.
* An Italian word meaning a drawn out 
espresso. A full and strong coffee from Ethiopia, 
Brazil and Costa Rica.

Espresso / Doppio....... 2,30 | 3,00
Aromatische sterke koffie van gemalen bonen 
uit Ethiopië en Brazilië. De combinatie van deze 
twee landen geeft de blend een frisse twist met 
zoete afdronk.
* An aromatic and strong coffee from Ethiopia 
and Brazil. The combination gives this blend a 
fresh twist and a sweet after taste.

Espresso Machiatto / 
Doppio....................... 2,50 | 3,30
Espresso met een schepje melkschuim.
* Espresso with a dollop of frothy milk.

Americano........................... 2,30 
Espresso met extra heet water toegevoegd 
waardoor hij zachter en iets minder sterk 
smaakt dan een espresso. Te vergelijken met 
een gewone koffie.
* An espresso topped up with hot water, less 
strong than an espresso and similar to a good 
old black coffee.

Cortado............................... 2,50
Espresso waar een klein beetje warme melk en 
melkschuim op geschonken wordt waardoor hij 
te vergelijken is met een extra sterke cappuccino.
* An espresso with a little warm milk and froth 
added, similar to an extra strong cappuccino.

Flat White............................ 3,50
Een typisch Australische koffie, gezet als dubbele 
espresso, aangevuld met warme melk en een 
dunne melk-schuimlaag.
* A typical Australian coffee. A double espresso 
topped with warm milk and a thin layer of froth. 
Otherwise known as a cappuccino with an extra 
shot!

Fortuyn Specials 
Chococappuccino................. 3,25 
Cappuccino met witte chocolade siroop, welk 
afgetopt wordt met een donkere chocoladesaus.
* A cappuccino with white chocolate syrup and 
finished with chocolate sauce. 

Cappuccino / Doppio... 2,50 | 4,00
Espresso met warme melk en melkschuim, op 
zo’n manier bereid dat de verhouding tussen 
espresso, melk en melkschuim precies gelijk is.
* An espresso topped with warm milk and froth. 
Prepared so that the balance between espresso, 
milk and froth is simply perfect! 

Caffè Latte........................... 3,00
Espresso waar veel warme melk en een klein 
beetje melkschuim aan wordt toegevoegd.
* An espresso with lots of warm milk and a little 
froth. 

Latte Machiato..................... 3,00
Opgeschuimde melk waaraan een shot 
espresso wordt toegevoegd. De espresso wordt 
later toegevoegd waardoor er laagjes ontstaan 
in de koffie.
* Lots of frothy milk with an espresso added at 
the last minute. This gives the Latte Macchiato 
its 3 distinctive layers; milk, espresso, froth.

Hazelnoot-Kaneel Latte......... 3,50
Cafe latte met hazelnootsiroop en vleugje kaneel.  
* A Café Latte with hazelnut syrup and a 
sprinkling of cinnamon.  

Flavoured or specials...........+0,50 
Voeg een siroop aan je koffie toe, keuze uit; 
caramel, vanille, hazelnoot, witte chocolade.
* Add one of our flavours to your coffee. Choose 
from caramel, vanilla, hazelnut or white 
chocolate.

Special Coffee...................... 7,50
Irish coffee – Jameson of Baileys
French coffee – Grand Marnier
Italian coffee – Amaretto
Fortuyn coffee – Fortuyn likeur
Kiss off Fire – Tia Maria & Cointreau 
Mexican coffee – Tequila & Kahlua 
Spanish coffee – Tia Maria of Licor 43

Kids cappuccino................... 2,50
Speciaal voor de kleintjes een cappuccino 
bestaande uit warme chocomel en een topping 
van chocoladesaus.  
* Especially for our smaller guests; warm 
chocolate milk with a chocolate sauce topping.

Warme chocomel.................. 2,50
slagroom + € 0,75 
* Hot chocolate. With or without cream, yummy! 
With cream  + € 0,75                    

Heb je liever een alternatief voor 
melk of cafeïnevrij? 

Alle koffies kunnen met amandel- melk, 
kokosmelk, havermelk, sojamelk of cafeïnevrĳ 

worden bereidt. 

Decaf or an alternative to milk? 
All our coffees can be made with almond, coconut, 

oat or soya milk and we also have decaf coffee. 
Just ask! 

Koffie kent vele smaken, tonen en specifieke 
kenmerken, die nauw samenhangen met waar 

de koffie verbouwd is. De kunst is om 
verschillende koffiebonen te vermengen tot 

precies de juiste blend. Noble Tree heeft samen 
met Fortuyn twee unieke blends gecreëerd; 

- Fortuyn Mandling
De Manheling staat bekend om zijn volle 

krachtige en kruidige smaak met een afdronk 
van donkere chocolade.

- Fortuyn Blend
Een blend waar de Ethiopische boon de 
boventoon voert, deze is aangevuld met 

mooie arabica uit Brazilië waardoor hij hinten 
van noten en chocolade bevat maar zijn 

mooie citrus aciditeit niet verliest.

De bonen zĳn ook per zak verkrĳgbaar 
‘For Tuys’ (250gr.) €12,50

Coffee has many flavors, tones and specific 
features that are closely related to where 

the coffee is grown. The art is to mix 
different coffee beans to exactly the right 
blend. Noble Tree has created two unique 

blends together with Fortuyn; 

- Fortuyn Mandling
The Manheling is renowned for its full 

powerful and spicy flavor with a ton 
of dark chocolate.

- Fortuyn Blend
A blend where the Ethiopian bean 

performs, this is complemented with 
beautiful arabica from Brazil, which 

contains hints of nuts and chocolate but 
does not lose its beautiful citrus acidity.

The beans are also available by bag 
‘For Tuys’ (250gr.) €12,50

coffee



tea

Thee van Thee Cultuur............ 3,00
Keuze uit: Vervain / Earl Grey / Green Lemon 
Sencha / White Casis / Forest Fruit / Pacific 
Dreams / Rooibos / Darjeeling / Chai Rooibos
* Tea from Thee Cultuur. Choose from: 
Traditional Earl Grey, Himalaya Darjeeling, 
Green Lemon Sencha, White Cassis, Forest Fruit, 
Pacific Dreams, Rooibos, Verbena, Chai Rooibos.

Verse Muntthee /
Fresh Mint Tea...................... 3,00

Verse Gemberthee / 
Fresh Ginger Tea................... 3,00 

Verse Seizoen thee /
Fresh Seasonal Tea................ 3,00
Wisselende verse thee met producten uit het 
seizoen.
* Varying fresh tea with seasonal products.

Chai Rooibos (Redbush) Latte..3,50 
Op basis van sojamelk. Een heerlijk kruidige 
mix van rooibos, kaneel, kardemom en gember. 
Eventueel voor de liefhebber met kaneelpoeder.
* A spicy tea mix with rooibos, cinnamon, 
cardamom and ginger. Made with soya milk 
and for the lover of all things spicy and warm 
extra cinnamon.

Dirty Chai Latte.................... 3,75
Net als Chai Rooibos Latte, maar dan met een 
shot espresso. 
* As above but with a shot of espresso added to 
the mix.

Macha Latte......................... 3,50
Op basis van gedroogde groene thee en 
afgemaakt met warme soyamelk. Boordevol 
antioxidanten en bevat veel cafeïne. 
* Made from matcha powder (specially 
cultivated ground green tea) and topped with 
warm soya milk. Full of antioxidants and 
caffeine. 

Vervain / Verbena 
kruiden / herbs

Verveine, ook wel bekend als ijzerkruid, heeft 
een zachte smaak met tonen van citroen. 

* Verbena is a well known plant that gives a 
fresh yet soft and lemony flavoured tea.

Earl Grey 
zwarte thee / black tea

De echte klassieke Earl Grey, een zwarte thee 
melange uit China en Ceylon, voormalig 

Sri Lanka, verreikt met bergamot olie uit de 
Italiaanse stad Bergamo. 

* Thanks to the addition of bergamot oil 
(extracted from peel from the citrus like fruits 

of the bergamot plant) this black tea has a 
fresh and delicate flavour.

Green Lemon Sencha 
groene thee / green tea

Gestoomde groene thee uit Japan met 
citroen schillen en citroen gras. 

* A steamed green tea from Japan with 
added lemon peel and lemon grass.

White Cassis 
witte en groene thee / white and green tea 
Een combinatie van witte thee, groene thee, 

kruiden, zwarte en rode bessen, rozenbloesem 
en zonnebloembloesem. 

* A combination of white and green teas 
enhanced with red berries, rose and 

sunflower petals.

Forest Fruit 
zwarte thee / black tea

Zwarte thee met aardbei, bramen, framboos en 
zwarte bessen, een heerlijke fruitige smaak. 

* A black tea with hints of strawberry, blackberry, 
raspberry and blackcurrant.

Pacific Dreams
zwarte thee / black tea

Een zwarte bloemige thee met Saffloer-, 
Korenbloem- en Zonnebloembloesem. 

Zacht en bloemig van smaak. 
* A black tea with the soft and flowery tastes 

of sunflower, safflower and corn flowers. 

Rooibos (Redbush)
kruiden / herbs

Afrikaanse Rooibos, afkomstig van de 
vlinderstruik uit Zuid Afrika, heeft een volle 

en warme smaak. 
* Made from the needles of the South African 
Redbush this tea has an orangey colour and 

an aromatic yet refreshing taste.

Himalaya Darjeeling 
zwarte thee / black tea

Zwarte thee uit India, de streek Darjeeling. 
* A strong black tea from the tea plantations 

high up in the Himalayas. 


