DE S SE RT S
N AG E R E C H T E N
CHOCOLADE BROWNIE
MATCHA CAKE
bereid met sinaasappel, gember, Japanse groene thee cake in lagen
zeezout & noten, hierbij verse
met vlierbloesem-aardbeicrème,
passievrucht, hangop, karnemelkijs pistachekruim, crème van amandel& espressoshot
melk, gedroogde frambozen
8,50
& duindoornbessen sorbetijs
8,50
IJSCOUPE WELGELEGEN
sorbertijs:
KAAS
mango, framboos en aardbei,
5 fijne kaassmaken, op een plateau
hierbij witte chocolade cornflakes, met druiven uit onze kas, vijgenmango-dragoncrème & slagroom
sjalot chutney & kletsenbrood
6,50
14,50

KO F F I E S P E C I A L S

Bestel een koffie, cappuccino, espresso, latte of espresso macchiato met een
verwenshotje of dotje à 0,50 keuze uit: karamel, kaneel, hazelnoot, slagroom.

POPCORN LATTE
MACCHIATO
samen met papa en mama
koffieleuten? Dat kan bij ons,
probeer deze heerlijke latte met
warme melk, popcorn, karamel,
mini marshmellows & slagroom
3,95
IRISH COFFEE
Jameson whiskey, koffie en room
6,95
FRENCH COFFEE
Cointreau, koffie en room
7,50
SPANISH COFFEE
Licor 43, koffie en room
6,95
ITALIAN COFFEE
Amaretto, koffie en room
6,95

LATTE CARIBBEAN
een verwen latte macchiatto
met alcoholvrije
Caribbean rumsiroop,
slagroom & chocoladecrisp
4,95
KARAMEL FRAPPUCCINO
ijskoffie met karamelsiroop,
slagroom, karameltopping
en mini fudge
4,50
CARIBBEAN FRAPPUCCINO
ijskoffie met alcoholvrije
Caribbean rumsiroop,
slagroom & chocolade crunch
4,50
MANGO FRAPPUCCINO
ijskoffie met mangosiroop,
slagroom & mango,
passievruchttopping
4,50

K RU I DE N T H E E

CHAI LATTE
VERSE CITROENMUNT,
Indiase specerijen thee met warme
GEMBER & CITROEN
melk, kaneel, vanille & honing
verse citroenmunt uit onze kas,
3,50
verse gember en citroen parten,
samen in kokend water
GEMBER & LIMOEN
3,50
verse gember en parten limoen
samen in kokend water
GEMBER & CITROENMELISSE
3,50
verse gember en citroenmelisse
uit onze kas, samen in
GEMBER,
kokend water
KOMKOMMER & CITROEN
3,50
Earl grey thee met verse
gember, komkommersiroop
CHOCOLADE VERSE
en citroenparten
PEPERMUNT
3,50
chocolade verse pepermunt uit
onze kas in kokend water,
proef ‘aftereight’ thee
3,50

GEMBER & SINAASAPPEL
verse gember en parten sinaasappel samen in kokend water
3,50
MAROKKAANSE
VERSE MUNT
Marokkaanse verse munt uit
onze kas in kokend water,
naar wens met honing
3,50

ROZEMARIJN
rozemarijn uit onze kas,
sinaasappel part, kruidnagel
en honing in kokend water
3,50
KAMILLE & STERANIJS
kamille uit onze kas
en steranijs in kokend water
3,50
LAVENDEL & HONING
lavendelbloemen uit onze kas
en honing in kokend water
3,50

