
GA VOOR DE DESSERT PROEVERIJ!
Een bolletje vanille ijs met aardbeiensaus,
een kleine TRIFLE en een puntje DAIMTAART 
met karamelsaus en slagroom

€ 7,25

DESSERTS

NUTS FOR YOU
Walnoot ijs, vanille ijs, karamelsaus, gesuikerde
nootjes en slagroom | € 7,00 

GROOTMOEDERS ADVOCAATJE
Een wekpot gevuld met malaga ijs, vanille ijs,
advocaat en slagroom | € 8,00

DAME BLANCHE
3 bollen vanille ijs met warme chocoladesaus 
en slagroom. De saus stolt op het ijs | € 6,75
KLEINE DAME BLANCHE | € 4,50  

TRIFLE
Laagjes dessert met bastogne, custard, rood fruit 
in saus en slagroom | € 6,25 

MILKSHAKE
Onze huisgemaakte milkshakes, met een keuze uit
5 heerlijke smaken | € 4,75  

GEEN RUIMTE MEER?

NEEM DAN 1 BOL MET SLAGROOM! 
met een keuze uit de volgende 
smaken; vanille, walnoot, malaga, 
chocolade en yoghurt bosvruchten 
1 BOL | € 2,25 | 2 BOLLEN | € 4,00 

TAARTJES

DAIM ( I THINK I LOVE YOU)

Een daimtaartje met vanille ijs, 
karamelsaus en slagroom | € 6,75 

CHEESECAKE
Met vlaai aardbeien in saus, een 
bolletje yoghurt bosvruchten ijs 
en slagroom | € 7,25  

KINDER TOETJES

CALIPPO COLA         | € 1,40

SCHATKISTJE
Vanille ijs, chocolade ijs, slagroom
en een verrassing! | € 3,50 

RAKET         | € 1,40

KINDER DAME BLANCHE
2 bollen vanille ijs met warme 
chocoladesaus en slagroom. 
De saus stolt op het ijs | € 4,50 

ZIN IN EEN BAKJE KOFFIE?

Al onze koffies, inclusief speciale koffies en onze 
KARAMEL MACCHIATO, zijn te vinden op de andere 
kant van deze kaart 



SPECIALE KOFFIE

IRISH COFFEE
Een koffie met Jameson Irish Whiskey en 
slagroom | € 7,30 

SPANISH COFFEE
Een koffie met likeur 43 en slagroom | € 7,00

FRENCH COFFEE
Een koffie met Grand Marnier en slagroom | € 7,00

ITALIAN COFFEE
Een koffie met Disaronno en slagroom | € 7,00
  
BAILEYS COFFEE
Een koffie met Baileys en slagroom | € 7,00 

TIA MARIA COFFEE
Een koffie met Tia Maria en slagroom | € 7,00 

KOFFIE

KOFFIE  | € 2,30

ESPRESSO | € 2,30 

DECAFÉ | € 2,30 

CAPPUCCINO | € 2,70 

KOFFIE 
VERKEERD | € 2,70

WARME CHOCOLADE
MELK | € 3,00 

SCHROBBELER KOFFIE
Een plankje met een koffie, bitterkoekjes, chocolade
boontjes en een Schrobbeler | € 6,80 

€4,50

LATTE 
MACCHIATO | € 3,60 

Zin in een zoete koffie? Ga dan voor onze
KARAMEL MACCHIATO! Dit is een latte
macchiato met karamel siroop, karamel
blokjes, slagroom en kleine stroopwafeltjes. 
DAT KLINKT GOED TOCH?   

THEE

CADEAUTIP!

Nog op zoek naar een leuk CADEAU
voor een opkomende verjaardag 
of jubileum? Misschien is onze 
cadeaukaart dan iets voor jou!

Op deze cadeaukaart kan een 
bedrag naar keuze gezet worden,
wat ingewisseld kan worden voor
een heerlijke LUNCH of DINER in ons 
eetcafé. Vraag voor meer informatie
een van onze medewerkers! 

KOFFIE MET LIKEUR?

DAT KAN NATUURLIJK. Op onze drankenkaart zijn
alle likeurtjes en digestief te vinden. Deze kaart staat
in het blokje op tafel!

SENCHA OP | SENCHA LEMON | ROOIBOS |
ROOSBOS CRANBERRY | STERRENMIX | 
GINGER LEMON | EXOTISCHE DROOM |
ZOMER ZOTHEID | KOKOS MELOEN | 
ENGLISH BREAKFAST | EARL GREY | 
BOSVRUCHTEN | € 2,30 
  
VERSE MUNTTHEE | € 3,20 

MET SLAGROOM | € 3,35
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