Dessertkaart
Nagerechten
Koektrommel

€ 3,50

Ons heerlijke softijs in een schaaltje van koek met 1 topping naar keuze;
Per extra topping € 0,50, dus verzin je eigen ijsje. Succes!!!
Slagroom

Mango Passie saus

Advocaat

Witte chocolade crunch saus

Aardbeien saus

Koude chocolade saus

Appel/kaneel fruit cocktail

Warme chocolade saus (wordt krokant op het ijs)

Bananen saus

Koude karamel saus

Frambozen saus

Karamelblokjes

Hazelnoot crunch saus

Stroopwafel stukjes

Kersen Amarena saus

Mini smarties

Kokos saus

Mini spekkies

Limoncello saus

Nootjes

Het Wapen van Friesland

Dessertkaart
Nagerechten
Toetjes voor de „niet ijs liefhebber”
Crème Brûlée

€ 5,75

Custard met een laagje gekarameliseerde suiker
Met slagroom

+ € 0,50

Griekse yoghurt

€ 5,75

met honing en walnoten
Chocolade taartje

€ 6,25

Warm „bommetje” van chocola met slagroom
Met een bol vanille ijs

+ € 0,50

Vers fruit salade

€ 5,50

Diverse soorten vers fruit met een lekkere dot slagroom
Macarons (5 stuks)

€ 5,00

Een macaron is een koekje en bonbon in één. Het bestaat uit twee meringue koekjes verrijkt
met amandelen met een vulling ertussen. Bij de naam 'meringue' denken velen aan een zoet
en kruimelend kerst schuimkransje. Dat is een macaron niet. Een perfecte macaron is 'chewie’
als een brownie en kruimelt niet. En ze is zéker niet zo zoet als het schuimkransje.
Heerlijk bij een kopje koffie of thee. Om te delen of lekker voor jezelf!
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Dessertkaart
Nagerechten
Toetjes voor de „ijs liefhebber”
Sorbet

5,75

Vanille-, aardbeien- en bananen ijs, vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom
IJs Boerenjongens

5,75

Vanille ijs met boerenjongens en slagroom
IJs Walnoten

5,75

Vanille ijs met walnoten, karamelsaus, slagroom
Dame Blanche

5,75

Vanille- en chocolade ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Dame Blanche met advocaat

6,25

Vanille- en chocolade ijs met advocaat, warme chocoladesaus, slagroom
Banaan Royal

6,50

Vanille-, bananen- en chocolade ijs, banaan, warme chocoladesaus en slagroom
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Dessertkaart
Nagerechten
Speciale koffie’s
Irish koffie

€ 5,50

Koffie met Ierse whiskey, kandij en slagroom
Littenser koffie

€ 5,50

Koffie met Café Marakesh en slagroom
Dokkumer koffie

€ 5,50

Koffie met Berenburg, kandij en slagroom
Klooster koffie

€ 5,50

Koffie met D.O.M. Benedictine en slagroom
Jamaican koffie

€ 5,50

Koffie met Tia Maria en slagroom
French koffie

€ 5,50

Koffie met Grand Manier en slagroom
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Dessertkaart
Nagerechten
Speciale koffie’s
Italian koffie

5,50

Koffie met Amaretto en slagroom
Spanish koffie

5,50

Koffie met Licor 43 en slagroom
Koffie met Hollands Genoegen

6,50

Koffie stijlvol geserveerd met uiteraard Hollands genoegen
Macarons (5 stuks)

5,00

Een macaron is een koekje en bonbon in één. Het bestaat uit twee meringue koekjes verrijkt
met amandelen met een vulling ertussen. Bij de naam 'meringue' denken velen aan een zoet en
kruimelend kerst schuimkransje. Dat is een macaron niet. Een perfecte macaron is 'chewie'
als een brownie en kruimelt niet. En ze is zéker niet zo zoet als het schuimkransje.
Heerlijk bij een kopje koffie of thee. Om te delen of lekker voor jezelf!
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Dessertkaart
Nagerechten
Voor de koffie liefhebbers
Koffie

€ 2,00

Koffie verkeerd

€ 2,30

Koffie met veel warme melk
Cappuccino

€ 2,30

Espresso met gestoomde melk en melkschuim
Espresso

€ 2,00

Een shot pure, intense koffie
Espresso Macchiato

€ 2,30

Espresso met een laagje melkschuim
Espresso con Panne

€ 2,50

Espresso met Slagroom
Latte Macchiato

€ 3,00

Gestoomde melk, espresso en een dikke laag melkschuim
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Dessertkaart
Nagerechten
Voor de koffie liefhebbers
Caramel Macchiato

€ 4,00

Gestoomde melk, vanillesiroop, espresso, een dikke laag melkschuim
en daarop karamel saus
Caffe Mocha

€ 4,00

Espresso, gestoomde melk, chocoladesaus en daar bovenop slagroom
White Caffe Mocha

€ 4,00

Espresso, gestoomde melk, witte chocoladesaus en daar bovenop slagroom
Extra siroop door de koffie

€ 0,50

Vanille, Hazelnoot, Karamel, Chocolade
** Al onze koffie’s zijn ook cafeïne vrij verkrijgbaar **
Likeur voor bij de koffie

v.a. € 2,50

Amaretto, Baileys, Cointreau, Licor 43, Tia Maria, Dom Benedictine,
Drambuie, Galliano, Grand Marnier, Cafe Marakesh, Hollands Genoegen,
Sambuca, Southern Comfort,
Armagnac, Calvados, Cognac, Whiskey, Grappa
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v.a. € 4,00

Dessertkaart
Nagerechten
Onze thee en chocolademelk
Thee

€ 2,00

Kannetje warme melk voor in de thee

€ 1,00

Verse munt thee

€ 3,00

Warme Chocolademelk

€ 3,00

Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,50

Keuze uit:
Witte chocola
Melk chocola
Pure chocola
Macarons (5 stuks)

€ 5,00

Een macaron is een koekje en bonbon in één. Het bestaat uit twee meringue koekjes verrijkt
met amandelen met een vulling ertussen. Bij de naam 'meringue' denken velen aan een zoet en
kruimelend kerst schuimkransje. Dat is een macaron niet. Een perfecte macaron is 'chewie’
als een brownie en kruimelt niet. En ze is zéker niet zo zoet als het schuimkransje.
Heerlijk bij een kopje koffie of thee. Om te delen of lekker voor jezelf!
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