
Italiaanse kazen van Gery    10
vijgenbrood / dadelsalsa   
  
Dessert van banaan en dulce de leche   7
pure chocolade / amandel

Proeverij van ijs van Fressini    10
met een glaasje Orancello
 
Brownie      7
gemarineerde ananas / kokosijs
 
Crème brûlée met een vleugje citroen   8
met fris citroenijs

Chocolade salami     6 

Chocoladefondue     11
fruit / marshmallows / lange vingers
  
Dessert étagère     17
desserts / ijs / taart

Chocolade proeverij      6
van drie verschillende soorten stukjes
pure chocolade:
85%, 70% en 66% cacao
  
Taarten proeverij      7
van drie verschillende homemade taarten
kijk op onze taartentafel!  

 

desserts

Glas Muscat de Beaumes de Venise    7
past goed bij zoete desserts

Glas Pedro Ximénez sherry     8
zalig bij gerechten met chocolade

Glas Late Bottled Vintage Port, 
Ramos Pinto       8
perfecte combinatie met kaas

Glas Sauternes       8
lekker bij kaas, taart en gerechten met fruit 

dessertwijn

Limoncello Villa Massa      4
citroenlikeur 

Limoncello di Zabbia      5
biologische limoncello 

Limoncello di Fiorito      5
superiore limoncello

Orangello di Zabbia      6
biologische sinaasappellikeur

Bombardino likeur      5
op basis van melk, ei en grappa
  

limoncello

Dessertkaart

Irish coffee     
met Irish whisky

French coffee     
met Grand Marnier 

koffie specials         7
Brazilian coffee     
met Tia Maria en bruine rum

Victorian coffee    
met cognac en gember 

koffie / espresso / dubbele espresso / cappuccino /
cafe americano / koffie verkeerd / flat white / latte
macchiato / cortado / caffe macchiato   
 

 

koffie         2 - 4  
 

Cognac / Calvados / Hennessy V.S / 
Remy Martin VSOP / Armagnac 
Amaretto / Baileys / Cointreau / Sambuca / Frangelico / 
D.O.M Bénédictine / Kalhua / Grand Marnier / Drambuie / 
Licor 43 / Tia Maria / Southern Comfort

cognacs & likeuren        5 - 11

wij hebben ook

  decafe k
offie,

soya- en havermelk 

     
Verse thee soorten    
stel samen uit: gember / munt / citroen / kaneel / 
tijm / sinaasappel / kurkuma
bijvoorbeeld: gember-tijm-citroenthee 
   
Kusmi Tea / Mr Jones
verschillende theesoorten

 

thee           3


