
Warme en gekoelde

Gekoelde dranken

Warme dranken

•  Glas Kalimi’s water ------------- 1,00

• Flesje frisdrank ---------------- 2,75

• Flesje sinaasappel / appelsap ---- 2,75

• Glas vers geperste jus --------- 3,50

• Glas melk / karnemelk ----------- 2,50

• Flesje chocolademelk ---------- 2,75

• Kids: glaasje ranja --------------- 1,00

Dranken
• Koffie ---------------------- 2,75

• Espresso ---------------- ---- 2,30

• Espresso Dopio ------------ 3,25

• Cappuccino ------------------ 3,25

• Latte maccihato ---------- 3,50

• Wiener Melange ------------ 2,75

• Warme creamy choc ------- 3,25

• Thee  (div. smaken) -------- 2,75

• Verse Muntthee ---------- 3,50 

*Zie infokaart op tafel: Dit wil je weten

Huisgemaakt 
gebak 2,50

Uitgesteld kopje koffie*

Een momentje voor jezelf

Wisselend assortiment

Siroopshot ----- 0,60

Hazelnoot of karamel



De lekkerste

Tosti’s
Onze Toppers

• Kalimi’s Triple ------------ 6,95
         Gerookte zalm, wasabi, cheddarkaas, 
  lente-ui, knoflook, dille, eiersalade

• Den Achterhoeker ------- 5,25
 Geitenkaas, walnoten, honing, rucola, 
 Naegelholt (luchtgedroogd rundvlees)

• Yummi --------------------- 5,50
 Roombrie, kersen, pure chocolade, tijm, honing

• Toscaanse gast ---------- 5,95
   Buffelmozzarella, parmaham, zongedroogde 

tomaten, pesto, olijven

• Net ff anders (veggie) -- 5,25
 Hummus, Vega-kaas, rucola, tomaat, walnoten

• Tosti creative 
 Vraag gerust welke tosti wij deze maand
 weer voor u hebben bedacht. Hebt u zelf een  
 goed idee? laat het ons weten!

 

• Ham, kaas ------ 3,50
 Ham en jonge kaas

• Hawaii ---------- 3,95
 Ham, kaas en ananas

• Zoete verleiding - 3,75
 Nutella, fruit, poedersuiker, Oreo

• Wit casinobrood normaal
• Bruin casinobrood normaal
• Puur Achterhoeks brood (+1,00)

• Ketchup
• Curry
• Mayonaise
• Sweet / hot chilisaus

• Vers fruit ---------------- 2,00
• Cruesli -------------------- 1,00
• Slagroom ----------------- 0,50
• Honing -------------------- 0,50

Welk brood kies jij?

Toppers menu

Onze klassiekers 

Sauzen 0,50

2,00Yoghurt 

Extra kaas ----- 1,00

*Zie infokaart op tafel: Dit wil je weten

Compleet genieten met:
Klassieke tosti, yoghurt met fruit of cruesli
en slagrom, en een drankje naar keuze.

8,95

(Voedselallergie? Meld het ons even)



Puur Achterhoeks brood smaakt vier keer 

beter:  

  1.  Lokaal Achterhoeks graan

  2.  Vers volkoren meel met kiem van 

de héle korrel

  3.  Pure ingrediënten zonder kunst-

grepen

  4.  Met echt vakmanschap van 

onze Achterhoekse bakker

Meer weten? Scan de code!

Puur Achterhoeks brood

Water van Kalimi’s

Uitgesteld kopje koffie

Kalimi’s koffie

Bij Kalimi’s kun je niet alleen voor jezelf 

een kop koffie bestellen maar ook een “uit-

gestelde koffie” bestellen. Dan betaal je 

een kopje koffie voor iemand die het even 

nodig heeft. Iemand die zich geen koffie 

kan veroorloven, kan bij ons binnenlopen en 

vragen naar de gratis “uitgestelde koffie”. 

Onze bonenkoffie is vernoemd naar Betty 

Kalimi. Als koffieboerin en moeder van zes 

heeft zij haar koffieplantage weten uit 

te breiden waardoor haar kinderen naar 

school kunnen en ’s avonds thuis het licht 

veilig aan kan voor het huiswerk. Betty 

staat voor ons symbool voor de inmiddels 

ruim 1.000 koffieboeren in Oeganda die 

nu hun gezinnen goed kunnen onderhouden 

en daarmee weer een toekomst hebben 

weten te creëren. Een deel van uw kopje 

koffie gaat naar dit prachtige project.

www.fortune.nl/oeganda/

In Nederland hebben we het beste kraan-

water ter wereld. Het is van topkwaliteit, 

lekker, duurzaam en gezond. Bij Kalimi’s 

schenken we daarom kraanwater. Bruisend, 

gekoeld of op kamertemperatuur. Dit is 

niet alleen beter voor het milieu, maar 

hiermee dragen we ook een steentje bij 

aan schoon en helder drinkwater elders 

op de wereld. Met een verfrissend glaasje 

kraanwater bij Kalimi’s, steun je voor 1 euro 

al het waterputprojecten in Oeganda.

www.focusplaza-foundation.nl


