
KOFFIE
ESPRESSO

ESPRESSO MACCHIATODOPPIO

CARAMEL MACCHIATO

LUNGO

LATTE MACCHIATO

LATTE

AMERICANO

CAPPUCCINO

AFFOGATO

100% arabica Juan Valdez
2,00

dubbele espresso

kopje koffie

lungo met extra heet water

espresso met een bolletje vanille ijs

espresso met melkschuim

espresso, wame melk, melkschuim, karamel

espresso, warme melk en melkschuim

espresso, warme melk

espresso, warme melk en melkschuim

3,00

2,00

2,00

3,50

WARM

KOUD

2,20

3,20

2,40

2,50

3,00

CHAI LATTE

VERSE MUNTTHEETHEE

WARME CHOCOLADE
biologisch en fairtrade, 8 soorten

bereid met origine chocolade, slagroom 0,50

met verse munt en honing

chai latte kaneel of vanille

2,20

3,00

2,70

3,20

SMOOTHIES

SAPJES (BIO)

FRISDRANKEN FRAPPÉZERO
diverse soorten frozen cappuccino met slagroom en topping

jus d’orange, appel, appel-peer

mango en framboos biologisch

1,80 5,00

2,70

3,20 ICED COFFEE

ICE COFFEE
ijs (vanille/koffie), espresso, melk

lungo met koffie ijsklontjes

4,50

2,50

MATCHA LATTEBABYCCINO
kopje warme melk met melkschuim groene thee latte  緑茶ラテ

0,75 3,30

ICED LATTE
latte met koffie ijsklontjes 3,00BRONWATER

naturel of sprankelend 1,70

Café
200°

300°

200°

200°

350°

240°

220°

250°

300°

320°

220° 270°

320°

320°

300°

450°

250°

300°

HOMEMADE HAPPINESS

prijzen zijn in € en inclusief BTW

REWARDS

Verdien 10 punten voor elke uitgegeven €
Punten inwisselen? bij ieder product staat het aantal (zoals 200°)
Haal een kaart bij de kassa en start direct met punten verdienen
Kijk voor meer info en voorwaarden op www.subzeros.nl/rewards

help ons groeien, check in / deel je ervaring  |  facebook.com/subzerosgelato |  instagram.com/subzerosgelato

alle dranken zijn ook mee te nemen 

500°



ZOET
CHEESECAKE

RED VELVET CAKECARROT CAKE

CHOCO FUDGE CAKE BANAAN DADEL CAKE

BROWNIE
New York style

4,00

zonder kunstmatige toevoegingen 

met premium origine chocolade

zonder kunstmatige toevoegingen

met premium origine chocolade

volgens eigen recept en zonder suiker

4,00

2,80

4,20

3,50

3,50

Café

400°

400°

280°

350°

420°

350°

alle prijzen zijn in € en inclusief BTW

REWARDS

Verdien 10 punten voor elke uitgegeven €
Punten inwisselen? bij ieder product staat het aantal (zoals 200°)
Haal een kaart bij de kassa en start direct met punten verdienen
Kijk voor meer info en voorwaarden op www.subzeros.nl/rewards

PANINI

PIZZANINI

CAPRESE (VEG)KAAS TOMAAT (VEG)

KAAS SERRANO
met jonge kaas en verse tomaat

jonge kaas, tomaat, serranoham of rundersalami

mozarella, tomaat, basilicum en verse pesto

tomatensaus, mozarella en rundersalami

4,00

5,00

4,50

4,50

OUDE KAAS CHORIZOSPICY CHICKEN
gebraden kipfilet, (spicy) tomatensaus en kaas oude kaas, augurk en chorizo

4,50 5,00

400° 450°

500°

500°

500°

TOSTI

MOZARELLA SERRANO

POLLO PESTOKAAS TOMAAT (VEG)

KAAS SERRANO
jonge kaas en verse tomaat

jonge kaas, tomaat en serranoham of rundersalami 

gebraden kipfilet, tomaat en verse pesto

mozarella en serranoham of rundersalami

3,00

4,00

4,00

4,00

300° 400°

400°400°

TRAMEZZINI

KIP HONING MOSTERD

CAPRESE (VEG)HUMMUS (VEG)

TONIJNSALADE
hummus, zongedroogde tomaat en rucola

verse huisgemaakte tonijnsalade

mozarella, tomaat, basilicum en verse pesto

gebraden kipfilet met rucola en honing mosterd saus

3,60

4,00

3,80

3,80

360° 380°

380°400°

HOMEMADE HAPPINESS

Tramezzini zijn Italiaanse sandwiches van zacht brood
bereid met olijfolie. Er is witbrood of brood bereid met tomaat. 

De tosti (ja meervoud) worden vers belegd en onder de grill verwarmd. Er is
keuze uit wit- of bruin brood en tosti kunnen ook meegenomen worden.

De panini worden vers belegd en onder de grill verwarmd.
Panini kunnen ook meegenomen worden.

Al onze taarten & cakes zijn homemade en kunnen ook meegenomen worden.
Hele of halve taarten op bestelling. Check de borden voor het wisselend aanbod.

450°

help ons groeien, check in / deel je ervaring  |  facebook.com/subzerosgelato |  instagram.com/subzerosgelato

tot 18.00 uur

tot 18.00 uur

tot 18.00 uur
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