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Van Pommeren
Lijnmarkt 47 - Utrecht - www.vanpommeren.nl
Importeur van ambachtelijke koffie uit Italië

La passione, l'amore per il caffè !
Wakker worden of natafelen met het 
kopje espresso of cappuccino zoals u in 
Italië krijgt, dat willen we allemaal.
Onze koffie komt direct uit Italië en 
wordt elke paar weken vers aangeleverd.
WWij leveren alleen koffie van 
ambachtelijke branders die alles keuren 
en branden volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen.

Kom langs of bestel snel via internet !

Caffè

Caffè leccese
Wil je na het diner iets anders 

serveren dan de standaard espresso? 
Probeer dan eens caffè freddo in 
ghiaccio di mandorla. Het zoete 

koffie-amandeldrankje is ontzettend 
populair in de Zuid-Italiaanse stad 

Lecce en wordt daarom ook wel ‘caffè 
leccese’ genoemd. Het recept is simpel: 
vul een glas met ijsblokjes en giet daar 

een kopje espresso over. Voeg een 
eetlepel amandelmelk toe, plus wat 

suiker naar smaak. Op koude winter-
avonden kun je ’m afmaken met een 

scheut amaretto. Salute! 

smeer 'm! 
Deze lippenbalsem van Hurraw plakt niet en is 
niet te zoet of te glimmend. Daarnaast blijft ’ie 
lang zitten en ruikt hij lekker. Allemaal mooi 

meegenomen, maar wat ons betreft is de 
koffiesmaak zijn beste eigenschap.  

€ 2,80 www.hurrawbalm.com  

eenVoud 
is goud 
In een karakteristiek pand 
aan de Utrechtse Mariastraat 
opende onlangs koffiebar 30ml. 
Onder het motto ‘keep it simple’ 
serveren eigenaren Frans en 
Wendy hier allerlei soorten 
koffie met als basis 30 milliliter 
espresso. Ook het interieur 
hielden ze eenvoudig en strak, 
door gebruik te maken van 
natuurlijke materialen en neu-
trale kleuren. Een fijn nieuw 
koffie-adres in de domstad. 
www.30ml.nl  

Coffeemakers is een boek over de 
geschiedenis van koffiezetters. 

Auteurs Enrico Maltoni en Mauro 
Carli brengen vierhonderd jaar his-
torie in kaart in de vorm van foto’s, 
tekeningen, patenten, postkaarten 
en handleidingen van koffiema-

chines over de hele wereld. Voor je 
hem uit hebt, ben je heel wat kopjes 

koffie verder. € 80,- 
www.specialtycoffee.nl 

Cupje koffie
Caffè Vergnano, een bekende en gere-
nommeerde koffieproducent uit Italië, 
introduceert espressocupjes in zes 
verschillende smaken. Vanaf nu kun 
je dus ook met je Nespressomachine 
echte Italiaanse koffie zetten. € 2,99 
(10 stuks) www.koffiecentrale.nl

op de koffietafel
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