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Appel & kersen-crumble

COFFEE & MORE

(bereidingstijd 10 min)
Kaneelijs

€ 11,50

Sorbet

€ 11,50

Mandarijnen-ijs, citroen-ijs,
stoofperen-ijs, vers fruit, slagroom

Hazelnootbavaroise

€

Tiramisu

€ 11,00

Dulce di leche ijs, noten, slagroom
Mascarpone, lange vingers, cacao,
koffielikeur, karamel-zeezout ijs

9,75

Chocolade parfait

€

9,50

Cheesecake van het moment

€

9,75

STOERdoenerij

€ 14,50

Kaasplank

€ 15,75

IJsje naar keuze per bol

€

Vanillesaus, chocoladeschotsen
Iedere keer een andere variant

4 kleine nagerechtjes gekozen door de chef
Assortiment Hollandse en buitenlandse
kazen, appelstroop, kletzenbrood
Keuze uit: vanille, citroensorbet,
mandarijnsorbet, stoofpeersorbet,
karamel-zeezout, dulce di leche

Kinderijsje

€

5,00

Cappuccino dessert

€

5,25

Ristretto dessert

€

5,00

Espresso dessert

€

5,00

Doppio dessert

€

5,50

Koffie verkeerd dessert

€

5,50

Latte Macchiato dessert

€

5,50

Tea Quiero dessert

€

5,00

Muntthee / Gemberthee dessert €

5,50

Espresso Martini

7,50

keuze uit 8 smaken

Van verse munt / van verse gember

€

€

6,00

al onze koffie & thee “dessert” varianten worden
geserveerd met: huisgemaakt koekje, bonbon en
chocolade truffel van Bonbon du Ton.
(Wenst u dit niet, geef het ons aan!)

Irish Coffee

€

8,95

French Coffee

€

8,95

Kiss of Fire

€

8,95

Coffee 43

€

8,95

Koffie met Grand Marnier en slagroom

2,50

€

Heerlijke cocktail gemaakt van espresso,
Tia Maria, suikersiroop

Koffie met Irish whiskey, basterdsuiker
en slagroom

Een leuke beker gevuld met ijs en snoepjes
welke je mee mag nemen

Waterijsje

2,75

Koffie dessert

Koffie met Tia Maria, Cointreau en
slagroom
Koffie met likeur 43 en slagroom

Uiteraard hebben wij nog een heleboel ander
lekkers voor in of naast de koffie!!

Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!

DESSERTWIJNEN
Moscato d’Asti

€ 5,75

Heerlijk fris en licht sprankelend

Chateau Bellevue Monbazillac €
Friszoete wijn met bloemen- en
fruittonen als perzik, abrikoos en ananas

Banyuls 5 jaar oud

€

Smaak van rijp rood fruit, pruim en kruiden.
Heerlijk belegen met tonen van chocolade

Pedro Ximenez 20 jaar oud

Stroperig zoete sherry met een smaak
van krenten en chocolade

€

6,25

Fonseca Ruby Port

€

5,25

Fonseca Tawny Port

€

5,25

Fonseca Tawny Port 10 jaar

€

7,00

Een frisse, jonge port met een diepe
robijnrode kleur
Gestoofd rood fruit, vijgen en een volle
warme smaak

6,25

Zacht gerijpte, milde port met rijp fruit
in de geur en smaak

7,00

