SPECIALS
09:00 – 1700

Surprise me | 6.00
Koffie naar keuze met 3 verschillende bonbons
Totally bananas | 7.50
Warm bananenbrood met yoghurt, honing en
walnoten
Chocolate duo | 7.00
warme chocolademelk en
dé lekkerste brownie van Maastricht
slagroom + 0.75

BREAKFAST
09:00 - 17:00

French breakfast | 6.50
Croissant met huisgemaakte jam en
een koffie naar keuze
Breakfast by DARQ | 15.50
Croissant met chocolade vlokken, yoghurt met
huisgemaakte granola en chocolade, koffie naar keuze
en verse jus d’orange
Croissant
Naturel | 2.50
Boter en huisgemaakte jam | 3.50
Kaas | 3.00
Serrano ham & kaas | 4.50
Chocolade | 3.50
Roerei | 6.50
Yoghurt by DARQ | 7.50
Yoghurt met huisgemaakte granola, chocolade vlokken,
Mestreechter puneke (chocolade kusje)
vers fruit + 1.50
Yoghurt met fruit en chocolade | 7.50
Divers vers fruit

LUNCH
09:00 - 16:30

Sandwich Serrano | 9.50
Serrano ham, courgette, rucola, groene asperges
Sandwich zalm | 9.50
Gerookte zalm, kruiden, rucola, olijf en rode ui
Sandwich vega | 9.50
Pikante hummus, artisjok, rode ui, tomaat, rucola,
granaatappel melasse
Panini | 8.50
Mozzarella, kruidenkaas en tomaat
Smoothie bowl | 9.75
Mango, banaan en mint, huisgemaakte granola,
kokos en fruit

SWEETS
09:00 - 17:00

Bananen brood | 3.75
Cheesecake | 4.50
Brownie | 3.50

Day special | 3.50
Huisgemaakt gebak | v.a 4.50
Dagelijks vers en wisselend, vraag het ons
of neem een kijkje in de vitrine…

HOT DRINKS
Regular | 2.90
Koffie met melk en suiker

Dubbele espresso | 3.50
Twee keer een espresso, maar dat
had je waarschijnlijk al geraden..

Americano | 2.90
Heet water met een espresso, milde
en zachte koffie

Dubbele espresso macchiato | 3.60
Een beetje opgeschuimde melk doet
wonderen! Het maakt deze dubbele
espresso tot een van de heerlijkste
combinaties!

Espresso | 2.90
Krachtige, kleine koffie vol van
smaak en in balans. Een waar genot
voor de liefhebber

Flat white | 3.70
Dubbele espresso met meer melk dan
schuim.

Espresso Macchiato | 3.00
Een espresso met een beetje melk
en schuim

Mochaccino | 4.00
Ook wel bekend als de Café Mocha,
een espresso met gestoomde melk en
chocolade

Cortado | 3.00
Een cortado is een mix van warme
melk, schuim en espresso. Licht
zoet en verfijnde bitters.

Warme witte chocolademelk | 4.50
Is het koud buiten? Ben jij die witte
chocolade liefhebber? Dan hoef je
niet verder te zoeken, dit is jouw
drankje!

Koffie verkeerd | 3.20
Deze tradionele Franse drank is
gemaakt met koffie in plaast van
espresso. Gelijke delen van koffie
en gestoomde melk. Een lichtere
versie van de latte.

Warme melk chocolademelk | 4.50
Warm, zacht en smaakvol, een
klassieker! Ook voor volwassene..

Cappuccino | 3.20
Gelijke delen van espresso,
gestoomde melk en melkschuim. In
Italie alleen vóór de middag, bij ons
mag het lekker de hele dag door!

Warme pure chocolademelk | 4.50
Donkere warme chocolade bij DARQ.
Dit kan bijna niet beter?

Latte macchiato | 3.50
Een espresso met gestoomde melk
en melk schuim. Geheimpje.. je
drinkt dit zonder te roeren.

Extra pure chocolademelk | 5.00
….of misschien toch! Voor de
absolute liefhebber van donkere
chocolade, is dit je kans!

Soya – haver - amandelmelk | 0.75

Decafeïne, extra shot | 0.75

COLD DRINKS
O.J. | 4.00
Verse jus d’orange
Appelsap | 4.00
Willem from Orange | 4.50
Wortel, sinaasappel, gember, appel
Coca Cola | 2.70
Coca Cola zero | 2.70
Plat water | 2.70
Bruisend water | 2.70

