
Wat maakt  World of coffee and beans 
bijzonder? 

Passie voor het zwarte goud. De passie 
en liefde voor het branden en koffie 
zetten zie je terug in de meest 
bijzondere koffie variaties. 

Mobiel en Off Grit maakt dat wij op 
elke plek kunnen staan waar geen 
externe voorzieningen zijn. 

Door gebruik te maken van zoveel 
mogelijk  biologische en fair trade 
producten en recyclebaar of biologisch 
afbreekbare bekers dragen wij bij aan 
een beter milieu.  

W O R L D  O F  C O F F E E  A N D  B E A N S  

M: worldofcoffeeandbeans@gmail.com
T 0616804467

www.worldofcoffeeandbeans.nl

’s Werelds enige mobiele 
espresso bar & koffiebranderij.  

Laat je meevoeren in de wereld 
van koffie. Ontdek de meest 
bijzondere varianten, laat je 
verrassen door de geur en 
smaak van “ vers gebrande 
koffie. 

W O R L D  O F  C O F F E E  
A N D  B E A N S

Een koffie beleving door variaties in 
verschillende smaken en kleuren 
zowel warm, koud en ijs koffie. Cold 
brew,nitro coffee en varianten met 
en zonder alcohol. Bijeenkomsten 
worden extra speciaal met de 
bijzonder gekleurde latte varianten, 
koffie cocktails of een prachtige 
frappé.

Curabitur leo

Coffee experience



World of coffee and beans ontstaan vanuit 

passie voor koffie;  de meest gedronken 

drank ter wereld. Ontdekt in oostelijk 

Afrika , Yemen, Ethiopië en Soedan, en 

werden die tijd als medicinale toepassing  

gebruikt. In Europa werd in 16de eeuw 

koffie in Venetië ontdekt. Midden 18de eeuw 

werd koffie door de VOC wereldwijd verspreid 

en als oppeppende drank gedronken. 

Inmiddels is koffie HOT  en mogelijkheden 

oneindig. 

World of Coffee and Beans is altijd op zoek 

naar de meest verrassende koffie varianten. 

voor een ware koffie beleving.

Passie voor het zwarte goud

E V E N E M E N T

Vraag naar de mogelijkheden voor uw bijeenkomst; bedrijfsbijeenkomst, bedrijfsfeest, 
verjaardagsfeest, hoogste punt viering, opening pand, bruiloft, outdoor evenementen, 

festival, concours, jaarmarkt, paardenmarkt en meer.

COLD BREW NITRO COFFEE  

Op koude wijze gezette koffie met een 

bereidingstijd van 20 uur. 7 maal meer cafeïne 
dan espresso en met zacht romige smaak. Deze 

energie boost wordt vanuit de tap geserveerd en 
ijskoud gedronken.  

PERSOONLIJK TINT  

Personaliseer de mobile truck voor een thema of 
bedrijfsfeest met een eigen banners, 

magneetstickers, een poster in A0 formaat, 
stoepbord en bedrijfslogo op de koffie. Vraag naar 

de mogelijkheden.

Vegan gebakje

Suscipit nec ligula ipsum 
orci nulla

LEKKERNIJEN 

Vegan, oer Hollands of Italiaanse lekkernij voor 
bij de koffie of koffie tafel? in overleg is alles 

bespreekbaar. 

Vraag naar de mogelijkheden. 


