NAGE R E C H T E N
DESSE RTS
APPELTAART PUZZEL
vanillegelei met Elstar appel,
kaneel mascarpone, karamel
chocolade, nougatine, dulce leche,
verse groene appel en stoofpeer ijs
9,50

KAASTAFEL
bijzonder lekkere kazen van
Kaasfort bourgondisch lifestyle,
garni van kletsenbrood
en gedroogde moscatel druif
15,50

MAGIC BOWL
CUBAN SIGAAR
met stikstof aan tafel gepresenteerd rook onze fantastische chocolade
chocoladebol, gevuld met zoete, sigaar en proef smaken van karamel,
kleine verwennerijen van onze
bruine & witte chocolade, Likeur
eigen patisserie, waar je
43, stroopwafel crumble en sesam
met 4 personen van geniet
12,95
9,50 p.p.
(per 4 personen te bestellen)
HONING PANNA COTTA
verse vijgen, dulce leche, vijgen gel,
gedroogde vijgen schotsen, pistache
crumble, en passievrucht, yuzu
sorbetijs.
9,50

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

RED VELVET LATTE
een verwen latte macchiato,
met red velvet & slagroom
5,75
HAWAII LATTE
wederom een verwen latte
macchiato, deze keer met
alcoholvrije Caribbeansiroop,
slagroom & chocolade crisp
5,25
IRISH COFFEE
Jameson whiskey, koffie en room
7,95
FRENCH COFFEE
Cointreau, koffie en room
8,50

SPANISH COFFEE
Licor 43, koffie en room
7,95
ITALIAN COFFEE
Amaretto, koffie en room
7,95
ACHTERHOEKSE
BOERENJONGENS
boerenjongens Brandewijn,
koffie & room
8,50
KLOOSTERKOFFIE
DOM Benedictine, koffie & room
8,50

WA R M I N G S O U L T E A
CHAI LATTE
Indiase specerijen thee
met warme melk,
kaneel, vanille & honing
4,25

ROZEMARIJN
rozemarijn uit onze tuin,
sinaasappel part, kruidnagel
& honing in kokend water
3,95

MAROKKAANSE VERSE MUNT

LAVENDEL & HONING
lavendelbloemen uit onze tuin
en honing in kokend water
3,95

BASILICUM KANEEL THEE
verse basilicum,
kaneelstokje in kokend water
3,95

GEMBER
verse gember en eventueel
naar keuze citroen,
sinaasappel of limoen part
3,95

Verse munt in kokend water,
naar wens met honing
3,95

F R A PPUCCI NO’S
KARAMEL FRAPPUCCINO
ijskoffie met
karamelsiroop, slagroom,
karameltopping & mini fudge
5,25
RED VELVET FRAPPUCCINO
ijskoffie met red velvet
en slagroom
5,25

CARRIBEAN FRAPPUCCINO
ijskoffie met Caribbeansiroop,
slagroom en chocoladecrunch
5,25

