
 
Verse thee soorten            3  
stel samen uit: gember / munt / citroen / kaneel / 
tijm / sinaasappel / kurkuma
   
Kusmi Tea / Mr Jones Tea           3

Biologische verveine
bevordert de spijvertering, heerlijke
frisse citrussmaak met kruidige noot

Koffie	 	 	 	 	 									2-4
koffie / espresso / dubbele espresso / cappuccino /
cafe americano / koffie verkeerd / flat white / latte
macchiato / cortado / caffe macchiato / extra shot +1.5
 

thee en koffie

Italiaanse kazen van Gery   13
dadelsalsa / notenbrood   
  
Crème Brûlée      8

IJs van Fressini       10
met Local Legends Limoncello 
uit Zeist

Scroppino        9
Limoncello ijs / vodka / Prosecco
 
Crèpes Suzette      9
Grand Marnier / vanille-ijs

Tiramisu      8 

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

'Chocolate Makers' proeverij      6
van drie verschillende soorten 
stukjes pure chocolade: 
92%, 75% en 68% cacao
  
Taarten proeverij      7
van drie verschillende 
homemade taarten

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, 
Niepoort       8
perfecte combinatie met kaas

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

    

dessertwijn

Limoncello di Fiorito   5.5
superiore limoncello

Angela's Limoncello   5.5
verrassende limoncello uit Hattem
met Siciliaanse citroenen

Enamor Yuzu likeur   5.5
likeur van Japanse yuzu;
citrusfruit met bergamot aroma

Local Legends Limoncello  5.5
limoncello uit Zeist

limoncello

Dessertkaart

Irish coffee     
met Irish whisky

French coffee     
met Grand Marnier 

koffie specials         8
Brazilian coffee     
met Tia Maria en bruine rum

Victorian coffee    
met cognac en gember 

Cognac / Calvados / Hennessy V.S / 
Remy Martin VSOP / Armagnac /  Grappa 
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 

   koffie, am
andel-,

soya-, en havermelk  


