
Van Boon tot Bakkie
Jouw BakkieKoffie legt een lange weg af 
voordat het jou in een kopje voorgeschoteld 
wordt! Het begon allemaal 3,5 jaar geleden…
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Zin in een spelletje?
Als verbinder pur sang laten we onderlinge 
ontmoetingen niet aan het toeval over. 
Er zijn tal van gezelschapspellen aanwezig in 
de zaak waaronder onze favoriet: BakkieKlets.

Aangenaam 
kennismaken
Onder leiding van gastvrouw Jolanda Baan-
Veerkamp staat een energiek team voor je klaar. 
We maken graag een praatje met je! 

Ma t/m za open van 08:00-18:00 

Wij schenken

aandacht
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Wij schenken aandacht

Bij BakkieKoffie tonen we oprechte interesse. 
In onze gasten, leveranciers en producten. 
We maken graag een praatje, bieden een 
luisterend oor en reiken de helpende hand. 
Met volledige toewijding en passie voor ons 
vak laten we mensen genieten. Van elkaar 
en onze lekkernijen, gemaakt met liefde en 
vakmanschap. Alles wat je bij ons proeft, 
ziet of voelt, is met de grootste zorg samen-
gesteld. Zoals het gezegde ook wel luidt: 
aandacht maakt alles mooier!

Een Bakkie Koffie 
drink je samen

Wij geloven erin dat interactie met anderen je 
een gelukkiger mens maakt. Als verbinder pur 
sang laten we onderlinge ontmoetingen dan 
ook niet aan het toeval over. Op een rustige 
plek waar eenieder zich op zijn of haar gemak 
voelt, verbinden we op proactieve wijze de 
omgeving, gasten en onszelf met elkaar. Zo 
leggen we de basis voor nieuwe vriendschap-
pen en samenwerkingsverbanden. Maar voel 
je ook vrij om te genieten van een momentje 
voor jezelf en de sociale dynamiek in de zaak.

Zet je wereld op pauze 

Vanuit de overtuiging dat ontspanning leidt 
tot meer ontvankelijk zijn voor de mooie dingen 
in het leven, creëren we een toegankelijke plek 
waar je de pauzeknop indrukt. Een thuis van 
huis waar je onthaast en ontspant mét anderen. 
Zodat je tijd neemt voor jezelf en de mensen 
om je heen. Een plek waar de waan van de dag 
niet regeert en je alleen maar geniet. Van onze 
producten, gezelschap en tijd voor jezelf.
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P4 Bakkies Koffie
Koffiefanaten halen hun hart 
op aan onze immense keuze 
in Bakkies Koffie.

P6 Van Boon 
tot Bakkie
Deze lange weg legde jouw 
Bakkie Koffie af. Het begon 
allemaal 3,5 jaar geleden…

P7 Jouw Bakkie
Stel je eigen Bakkie Koffie 
samen met jouw favoriete 
melk, siroop en toppings.

P8 Bakkies Thee 
Theeleuten met biologisch, hoogwaardige 
thee met pure, eerlijke smaken. Zónder 
toevoegingen van aroma’s en suikers. 

P8 Bakkies Choco 
Oh… cho co cho co lade!

P9 Sappies 
A juice a day, keeps 
the doctor away!

P5 Flexwerkplek 
Heerlijke Bakkies Koffie en Bakkies Thee, 
gezellige bediening, beveiligde wifi en 
voldoende stopcontacten. Het is heerlijk 
werken bij ons. Klap die laptop maar open! 

P10 Bakkies Fris & Alcohol 
De beste dorstlessers op een rijtje, 
met of zónder alcohol. Jij bepaalt!

P11 Prakkies Zoet
Speciaal voor de zoetekauwen in 
ons midden.

P14 BakkieKlets
Boordevol vragen, suggesties en dilemma’s. 
Mooie gesprekken gegarandeerd!

P14 Happies
Kleine hapjes om te 
delen tijdens de borrel 
voor de lekkere trek.

P15 Speciale Bakkies
Deze term zegt genoeg, dit wil je 
niet missen! 

P15 Voorstellen
Maak kennis met jouw gastvrouw: 
Jolanda Baan-Veerkamp.

Druk de 
pauzeknop in…

… en geniet. Van onze (h)eerlijke producten, 
gemaakt met liefde en vakmanschap, 

van gezelschap en tijd voor jezelf. 
Zin in een Bakkie Koffie of Bakkie Thee? 

Een dorstlesser of vitaminerijke sap? 
In combi met een rijkelijk belegd broodje, 
zoetwaar of een borrelhap? De keuze is 

reuze! Alles wat je bij ons proeft, ziet 
of voelt, is met de grootste zorg 

samengesteld. Zodat jij onthaast, 
ontspant en geniet!



  
Bakkie Koffie € 2,50 

 
Bakkie Espresso
Espresso € 2,40 

  
Bakkie Espresso²
Dubbele espresso € 3,10 

  
Sloom Bakkie
Filterkoffie € 3,00

  
Americano € 2,50
Bakkie Espresso | Heet water 

  
Ristretto
Kan het je niet sterk genoeg? 
Kies voor deze shot. € 2,40 

  
Espresso Macchiato 
Bakkie Espresso | Melkschuim € 2,60 

  
Espresso Corretto
Bakkie Espresso | Scheutje Amaretto € 3,25 

  
Cappuccino
Bakkie Espresso | Gestoomde melk | 
Melkschuim € 2,95 

  
Bakkie Verkeerd
Bakkie Espresso | Gestoomde melk | 
Melkschuim € 2,95
 
  
Latte Macchiato
Bakkie Espresso | Laagjes 
gestoomde melk | Melkschuim € 3,25 

  
Flat White
Bakkie Espresso² | Gestoomde melk | 
Melkschuim € 3,45 

  
Mokka 
Bakkie Espresso | Gestoomde
chocolademelk | Tip: extra lekker 
met slagroom € 3,50 

  
Moccachino  
Bakkie Espresso | Gestoomde 
chocolademelk | Chocolademelk schuim € 3,50 

Bakkies Koffie

BakkieKoffie 
Schijndel: 

waar jij zit en de 
koffie loopt
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*Alle Bakkies Koffie serveren 
we met een heerlijke lekkernij.



Kara-mallow 
Bakkie Espresso | Laagjes gestoomde melk | 
Melkschuim | Karamelsiroop | Slagroom | 
Mini marshmallows  € 3,95 

  
Toni Karamelonely 
Bakkie Espresso | Laagjes gestoomde melk | 
Melkschuim | Gezouten karamelsiroop | 
Slagroom | Karamel topping | 
Blokje Tony Chocolonely karamel zeezout  € 3,95 

  
Chokos
Bakkie Espresso | Kokosmelk | Kokossiroop | 
Slagroom | Chocoladetopping  € 3,95 

  
Vanilla-toffee
Bakkie Espresso | Laagjes gestoomde melk | 
Melkschuim | Vanillesiroop | Slagroom | 
Toffeekrullen  € 3,95 

Jij bepaalt!

Optioneel: jouw BakkieKoffie cafeïnevrij + € 0,25 
Optioneel: Plantaardige soja-, of 
kokosmelk + € 0,30
Extra: shot Bakkie Espresso + € 1,00
Extra: toef slagroom + € 0,50 
Extra: karamel-, gezouten karamel-, 
hazelnoot-, vanille-, chocolade- kaneel-, 
kokos-, of butterscotch siroop + € 0,50

Speciale Bakkies

Heerlijke Bakkies Koffie en Bakkies Thee, 
gezellige bediening, beveiligde wifi en 
voldoende stopcontacten waardoor geen 
belletje of mailtje jou ontglipt. Het is heerlijk 
werken aan de hoge tafels bij BakkieKoffie! 

Krijg je trek van al dat harde werken? 
Bestel een lunchhappie van onze uitgebreide 
menukaart. Even toe aan pauze? In de zaak 
zijn voldoende magazines en spelletjes 
aanwezig waarmee jij je zinnen verzet. 

Liever even babbelen? Ons team maakt 
graag een praatje met je.

Flexwerkplek: 
klap die laptop 
maar open

Alle producten zijn 
ook te verkrijgen 
als ‘take-away’ 

(bekijk de lijst bij de bar)

Wifi 
wachtwoord:

#leukdatjeerbent
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Van Boon tot Bakkie
Deze lange weg legde jouw Bakkie Koffie af

Verplanten 
Het begon allemaal 3,5 jaar geleden in een land 
rondom de evenaar met een (sub)tropisch klimaat. 
Op een hoogte tussen de 1.200 en 1.600 meter werd 
een koffieplant verbouwd. In de regentijd groeide 
en bloeide de plant en in tijden van droogte nam 
hij rust. Binnen drie jaar ontpopte de koffieplant 
zich tot een heuse producent van trossen koffie-
bessen.

Oogsten
Omdat koffiebessen op verschillende tijden rijpen, 
plukten de koffieplukkers in de oogsttijd alleen de 
rijpste bessen. Een voor een van de trossen die 
te herkennen waren aan hun heldere, donkerrode 
kleur. De plukkers keerden in 6 weken meerdere 
keren terug om uiteindelijk alle bessen te oogsten 
waarin de koffiebonen zich verscholen hielden.

Wassen
De week die volgde stond volledig in het teken 
van het wassen van de koffiebessen. Hiervoor 
zijn verschillende methodes. Net als 90% van de 

koffiebonen werden de bonen gewassen. In een 
groot bad. Door het langdurige contact met het 
water weekten de buitenschil en de slijmerige laag 
rondom de koffiepitten los. Met als resultaat: een 
bad vol groene koffiebonen. 

Branden
Na 4 weken rust werden de bonen naar Nederland 
vervoerd. In juten zakken waarin de kwaliteit en 
smaak gewaarborgd zijn. Eenmaal aangekomen 
in Nederland bij onze partners Jorg en Jeroen 
van Koffiebranderij Rozema & van Schijndel in 
Oisterwijk selecteerden we verschillende bonen 
die er op het eerste oog nog wat vreemd uitzagen 
vanwege hun groene kleur. Dit veranderde al 
snel. De bonen werden in 15 minuten gebrand 
en kleurden na verloop van tijd van groen, licht-
bruin naar donkerbruin. Dit is precisiewerk! 

Cuppen
Tijd om te cuppen: proeven! Werkelijk waar, 
al onze zintuigen werden geprikkeld tijdens 
het ruiken, proeven en bekritiseren van de 

Benieuwd 

welke weg jouw 

Bakkie Koffie 

aflegde? 

Vraag het onze 

gastvrouw of lees 

het hieronder.
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Van Boon tot Bakkie
Deze lange weg legde jouw Bakkie Koffie af

verschillende samenstellingen aan gebrande 
bonen. Stap voor stap kwamen we dichter bij 
onze favoriete melange voor een Bakkie Koffie 
en een Bakkie Espresso. Met zes koffiesoorten 
uit verschillende landen creëerden we: 
-  een Bakkie Koffie met een aroma van 
 marsepein en malt gecombineerd met een 
 kruidige, melkchocolade smaaksensatie en 
 een klein bittertje in de afdronk.
-  een Bakkie Espresso met een aroma van 
 marsepein, vanille en rood fruit gebundeld 
 met een subtiele, zoete smaaksensatie van 

zwarte thee en hazelnoot. Hmm!

Jouw Bakkie Koffie
Van Boon tot Bakkie zijn we inmiddels 11 handen 
verder: die van de koffieboer, -plukker, -wasser, 
-droger, -sorteerder, -vervoerder, -verkoper, 
-brander, -cupper, -zetter en -serveerder. 

De hoogste tijd om te genieten van jouw 
(h)eerlijke Bakkie Koffie. En niet zomaar één, 
dat weet je inmiddels. Geniet ervan!
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Frozen Cappuccino
Bakkie Espresso | Melk | Crushed ice € 3,10 

Frozen Cappuccino Deluxe
Bakkie Espresso | Melk | Crushed ice | 
Siroop naar keuze | Slagroom € 3,85 

Frozen Cappuchoco Deluxe
Bakkie Espresso | Melk | Crushed ice | Siroop naar 
keuze | Slagroom | Pure chocolade snippers € 4,10 

Affogato
Bakkie Espresso | Bolletje vanille- of chocolade-ijs € 3,50 
 

Bakkies Frozen
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*Alle Bakkies Koffie serveren we met een heerlijke lekkernij.

Jouw Bakkie  

            Zelf samenstellen
  
Bakkie Espresso € 2,00
Espresso

Bakkie Espresso² € 3,00 
Dubbele espresso

Warme Choco
Warme chocolademelk | Melk, puur of wit € 3,00 

Melk: soja of kokosmelk € 0,50 
Siroop: karamel-, gezouten karamel-, 
hazelnoot-, vanille-, chocolade- kaneel-, 
kokos-, of butterscotch siroop € 0,50 
Toef slagroom € 0,50 
Diverse toppings: o.a. chocoladekrullen, 
nougatine, toffeeblokjes, karamelkrullen, 
butterscotch, discodip of marshmallow € 0,35



Met de grootste aandacht en zorg stelden we in 
samenwerking met onze partner Essentials Tea 
ons theeassortiment samen. Theeliefhebbers 
halen hun hart op aan de ruime keuze in bio-
logische, hoogwaardige Bakkies Thee met pure, 
eerlijke smaken. Zónder toevoegingen van aroma’s 
en suikers. Alle theebladen zijn met de hand 
geplukt en verwerkt. Het team van Essentials Tea 
reist regelmatig af naar China, Zuid-Afrika en 
Indonesië. Zo weten ze altijd waar de producten 
vandaan komen en onder welke omstandigheden 
er wordt geproduceerd. En wij dus ook!

Groene Thee 
De biologische Tsui Yu Green Jade is zeer 
licht geoxideerd met heerlijk frisse tonen van 
bloemen, jong fruit en vers gras. Door zijn 
romige, zachte tongstreling blijft de smaak 
lang hangen. Een echte aanrader voor elke 
liefhebber van groene thee.
Herkomst: Indonesië | Trektijd: 3 tot 5 min

Zwarte Thee 
De biologische PaoChong Black is vol van 
smaak (licht bitter) en bevat tonen van donkere 
chocolade en honing. PaoChong betekent in 
papier gepakt, omdat deze thee van oudsher 
in katoenpapier werd verpakt. Met zijn zeer 
prettige afdronk is de smaak rond en soepel.
Herkomst: Indonesië | Trektijd: 5 min

Rooibosthee
Deze biologische Rooibos is anders dan andere. 
Zijn zachte smaak dankt hij aan de combinatie van 
Long Cut Rooibos en Stokkies. Dit geeft hem een 
ronde en licht zoete smaak met zachte houttonen.
Herkomst: Zuid-Afrika | Trektijd: 4 tot 5 min

Detox Thee
De Detox BIO Blend is een heerlijke manier om 
te ontgiften. Deze blend van: zoethout, kaneel, 
gember, cardamom, groene thee & kruidnagel 
is zowel lekker als gezond. Deze kruiden zorgen 
voor een ontgiftend effect op de lever, waardoor 
afvalstoffen het lichaam makkelijker kunnen 
verlaten op een natuurlijke manier.
Trektijd: 5 tot 7 min
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*Alle Bakkies Thee serveren we met een heerlijke lekkernij.

Kop thee 
Groene thee | Zwarte thee| Rooibosthee | 
Detox thee € 2,50  
 
Glas verse muntthee 
Kokend water | Takjes verse munt | 
Honing € 2,75 
 
Glas verse gemberthee
Kokend water | Schijfjes geschilde gember € 2,75 

Potje thee 
Theeleuten in je eentje € 5,00
Theeleuten met 2 personen  € 9,00

Bakkies Thee



Warme Choco 
Warme chocolademelk | Melk, puur of wit € 3,00 
  
Karamel Choco
Warme chocolademelk | Karamelsaus | 
Slagroom | Karamelkrullen € 4,35 
  
Duo Penotti Choco
Warme chocolademelk | Pure chocoladesaus | 
Witte chocoladesaus | Slagroom | Chocoladekrullen € 4,25 
  
Vanille Choco
Warme chocolademelk | Vanillesiroop | Slagroom € 4,00 
  
Witte Choco
Warme, witte chocolademelk | Witte chocolade-
saus | Slagroom | Witte chocoladetopping € 4,35 

Bakkies Choco
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Rood 
Bosvruchten | Banaan | Sinaasappelsap |
Yoghurt € 4,50 
  
Geel
Mango | Banaan | Limoen | Kokosmelk € 4,50 
  
Groen
Kiwi | Appel | Kaneel € 4,50 

Sappies

A juice a day, 
keeps the 

doctor away!

Zet je wereld 
even op pauze 

en geniet!



Frisdranken 
Fanta | Coca-Cola | Coca Cola Zero | 
Sprite | Fuze Tea Sparkling | 
Fuze Tea Green | Bitter Lemon | Tonic € 2,75 
  
Mineraalwater 
Chaudfontaine plat of bruisend  € 2,75 
  
Zuiver water 
Karaf kraanwater 1 liter  
De opbrengsten hiervan gaan naar 
een halfjaarlijks wisselend goed doel. € 1,00 
  
Verse jus € 3,00 
  
Appelsap 
Schulp € 2,75 
  
Ranja met een rietje  € 1,00 
  

Bakkies Fris Drank Bakkies

Flesje Brand bier € 2,75 
  
Flesje Heineken 0.0 € 2,75

Flesje Amstel Radler € 2,75

Flesje Amstel Radler 0.0 € 2,75

Speciaalbieren
Wisselend assortiment aan lokale speciaal-
bieren. Vraag ernaar aan onze gastvrouw of 
lees erover op de krijtborden in de zaak. € 3,75 

  
Glas wijn 
Wit | Rood | Rosé € 3,75 
  
Koffielikeuren
Tia Maria | Baileys | Amaretto | 
Licor 43 | Frangelico € 4,75
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Onbezorgde genietmomenten!

Vraag de 

gastvrouw naar de 

mogelijkheden van 

al onze onbezorgde 

genietmomenten. 

Graag vooraf 

reserveren.



Prakkies

Croissant € 2,00 
  
Croissant+  
Met ham, kaas, ei of jam? | 
Met of zonder roomboter? Jij mag kiezen. € 2,75 
  
Pain au chocolat
Chocoladebroodje € 2,25
  
Yoghurt met granola en fruit 
Vitamine in de morgen, is een dag 
zonder zorgen € 4,50

High Coffee & High Thea
Zin in gezelligheid? Laat je verwennen met 
een High Coffee of High Thea en geniet samen 
met vrienden of familie van een compleet 
verzorgde middag. In een rustige omgeving 
serveren we jullie favoriete Bakkies Koffie of 
Bakkies Thee. Een rammelende maag? Ook 
aan diverse belegde broodjes en heerlijke 
bijpassende lekkernijen is geen gebrek.

Koffieproeverij/workshop
Tijdens de koffieproeverij of workshop ervaren 
jij en je gezelschap het verhaal en de smaken 
van de verschillende koffiesoorten uit ons 
assortiment. Wat is jouw favoriete koffieboon? 
En hoe zetten jullie de lekkerste bakkies? 
Ontdek het allemaal tijdens de unieke work-
shops van BakkieKoffie. Heerlijk, leuk en ook 
nog eens leerzaam.

Taart
Ambachtelijke roomboter appeltaart | Cheesecake | Carrotcake € 3,75 
  
Diverse gebakjes 
Wisselend assortiment vanaf € 3,75 
  
Pastel de Nata  € 1,75

Rockey Road of brownie  € 2,00

Diverse muffins
Wisselend assortiment  € 3,00 
  
Koekblik 
Koektrommel op tafel  € 3,25 
  
Schaaltje chocolade 
Bonbons | Chocolade   € 3,95
  
Blok Nougat, Fudge en luxe koekjes  vanaf € 1,00 
  
Bordje diverse lekkernijen
5 stuks  € 4,95 

Macarons  
Verschillende smaken  € 1,75

Ochtend Happies
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Samen genieten
Onder het mom ‘samen is leuker dan 
alleen’ maken wij een mooie selectie van 
onze lunchgerechten om samen te delen. 
Vanaf 2 personen. € 16,00 pp
   
Soep met een verhaal
Tomatensoep van De Verspillingsfabriek. 
Jaarlijks gooien we in Nederland voor minstens 
5 miljard euro aan voedsel weg. Een deel 
daarvan zijn verse groenten: overschot van 
boeren, telers en versnijders. Afgekeurd 
omdat ze te klein, misvormd of te bont zijn. 
De Verspillingsfabriek redt deze groenten 
en bereidt er onder meer deze smaakvolle 
tomatensoep van. € 6,25 

Wisselende soep
Van het seizoen € 6,25

2 dikke sneeën brood 
naar keuze 
Bruin of wit brood | Salade garnituur | met…
Jonge of oude kaas
Ham
Carpaccio
Kipfilet
Gekookt ei
Gerookte zalm
Tonijnsalade
Kruidenroomkaas € 7,95

Tosti 
Bruin of wit brood | Ham | Kaas € 4,95 

Middag Happies

Onze luxe broodjes worden standaard 
geserveerd met bruin brood. Liever wit brood 
of een Waldkorn oergranen? Meld het even!  
  
Broodje geitenkaas
Broodje | Geitenkaas | Honing | 
Walnoot | Rucola | Salade garnituur   € 8,95 
  
Broodje parmaham
Broodje | Parmaham | Zongedroogde 
tomaat | Mozzarella | Basilicum | 
Salade garnituur   € 8,95 

Broodje kip
Broodje | Gerookte kipfilet | Avocado | 
Tomaat | Salade garnituur. Vegetarisch is 
ook mogelijk met ei in plaats van kip   € 8,95 

Broodje Krabsalade
Broodje | Krabsalade | Garnalen | 
Salade garnituur | Tomaat  € 8,95

Luxe broodjes
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Luxe broodjes

Onze luxe sandwiches worden standaard 
geserveerd met bruin brood. Liever wit brood? 
Laat het weten!

Klassieke club sandwich kip
Geroosterd brood | Kip | Bacon | Tomaat | 
Sla | Mayonaise | Chips € 9,95 
  
Club sandwich zalm
Geroosterd brood |Gerookte zalm | Roomkaas | 
Tomaat | Sla | Komkommer | Chips € 9,95 

Luxe sandwiches

Klassieke caesar salade
Romaine sla | Gerookte kipfilet | Spekjes | Croutons |
Gekookt ei | Parmezaanse kaas | Brood
Vegetarisch is ook mogelijk. € 12,25 
 
Salade geitenkaas
Sla | Warme geitenkaas | Spekjes | 
Walnoten | Cranberry | Brood
Vegetarisch is ook mogelijk € 12,25 
  
Carpaccio salade
Sla | Carpaccio | Pijnboompitjes | 
Oude kaas snippers | Truffeldressing | 
Zongedroogde tomaatjes € 12,25 
 
Wij gebruiken wisselende seizoensgroenten en slasoorten. 13

Waar aandacht 
kleine dingen 
groot maakt

Salades

Heb je een allergie? 
Meld het ons even. Ons personeel zal je 
vragen over allergenen graag beantwoorden.



Borrelschaaltje
Gemengde noten | Olijven € 4,50 
  
Kaasbordje
4 verschillende Nederlandse kazen € 6,75 
  
Borrelplank 
om samen te delen
Een selectie heerlijke vlees- en 
kaassoorten | Noten| Olijven | Chips € 12,50 
 
Tortillachips 
Met dip € 4,00

Nacho’s
Tortillachips | Gesmolten kaas | Dip € 5,50

Happies

Tip!
Onze stamtafel ligt vol met dagbladen, 
magazines en spelletjes. Schuif aan voor het 
spelen van een gezelschapsspel of een heerlijk 
leesmoment. Dát is pas echt ontspannen in 
huiselijke sferen.

Ben je op zoek 
naar een origineel 

cadeau? 

Verras iemand met BakkieKoffie’s 
waardebon. Het ideale geschenk 

voor elke gelegenheid! 

Even weg uit de waan van de dag en tijd 
voor ouderwets gezellige tafelgesprekken. 
Ons BakkieKlets zit boordevol vragen, 
suggesties en dilemma’s. Mooie gesprekken 
gegarandeerd! Kan je er maar geen genoeg 
van krijgen? Ons BakkieKlets is ook te koop in 
de zaak. Vraag ernaar aan ons personeel. 

Tip! ook leuk om iemand cadeau te doen.

BakkieKlets
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Jouw gastvrouw
Welkom bij BakkieKoffie Schijndel. Jouw thuis 
van huis. Mijn naam is Jolanda Baan-Veerkamp. 
Van maandag tot en met zaterdag sta ik samen 
met mijn energieke team voor je klaar. Op een 
toegankelijke plek waar de waan van de dag 
niet regeert, en je alleen maar geniet. Van onze 
producten, gezelschap of juist van tijd voor jezelf. 
Wees welkom en voel je thuis!

Wij schenken aandacht 
Na het afronden van de Hoge Hotelschool bleef 
het kriebelen. Nu, jaren later, is mijn droom om 
een eigen horecazaak te runnen werkelijkheid 
geworden. Mijn doel is om voor iedereen een 
heerlijke plek te creëren waar je geniet, even tot 
rust komt en lekker in de watten gelegd wordt. 
Bij BakkieKoffie tonen we oprechte interesse. 
We maken graag een praatje, bieden een luisterend 
oor en reiken de helpende hand. Als je daar be-
hoefte aan hebt natuurlijk! Alles wat je bij 

ons proeft, ziet of voelt, is met de grootste zorg 
samengesteld. Aandacht maakt alles mooier, 
daar ben ik van overtuigd!

Tips? Vertel het ons
Heb je een tip of opmerking? Wil je een leuke 
suggestie aandragen of samenwerken? Dan hoor 
ik dat graag van je. Alles wat we leren, nemen we 
mee naar een volgende BakkieKoffie-vestiging in 
onze franchiseformule. Feedback wordt gewaar-
deerd. Wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent.
dat ook bent.

Aangenaam kennismaken
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Geniet thuis van BakkieKoffie’s 
unieke melanges

Onze Bakkie Espresso-melange bestaat uit vijf koffiesoorten uit 
verschillende landen. Met een aroma van marsepein, vanille en 
rood fruit gecombineerd met een subtiele, zoete smaaksensatie 
van zwarte thee en hazelnoot is genieten geen streven, maar een 
garan-tie! Hetzelfde geldt voor onze Bakkie Koffie-melange. Met 
een aroma van marsepein en malt gecombineerd met een kruidige 
smaaksensatie van melkchocolade en een klein bittertje in de 
afdronk. Hmm!

Een Zakkie vol (h)eerlijke bonen 

Door de wildgroei en misstanden is maar liefst 70% van de mensen, 
net als wij, het vertrouwen in keurmerken kwijtgeraakt. Bij BakkieKoffie 
streven we naar eerlijke handel. We verschuilen ons niet achter een 
keurmerk, maar informeren met onze importeur telkens naar het 
verhaal áchter de koffie: waar komt het vandaan, zijn de werkom-
standigheden goed en krijgt eenieder voldoende betaald. 
Dat wetende smaakt ‘ie nóg beter, als je het ons vraagt. 

Ook thuis genieten van onze koffie?Neem een Zakkie Koffie 
of bestel op de website: www.bakkiekoffie.nl


