SWEETS
The Best Time of Day

ITALIAANSE TIRAMISU

recept uit 1982 van onze Italiaanse vriend Benito 7,5

CRÈME BRÛLÉE

klassiek, puur zonder garnituur, vers gebrand 7,5

CHOCOLADEMOUSSE
krokantje, anglaise, fruit 7,9

FRANSE PROFITEROLLEN

soesjes met roomijs, amandel, chocolade, slagroom 7,9

GREEK YOGHURT MERRY BERRY
griekse yoghurt, fijn fruit,
frambozencoulis & granola 'on the side' 7,9

VEGAN & SWEET
Let's be naughty, vegan and sweet at the same time !

VERSE FRUITSALADE
kokoskrullen, granola 7,9

DAME BIANCHETTO

sorbet van citroen met warme chocoladesaus 7,9

SIGNORA PASIFLORA

passievruchtensorbet, passievrucht & granola 7,9

MADAME FRAMBOISE

frambozensorbet, frambozen & munt 7,9

COUPE ESMERALDA

frambozen-, citroen- en passievruchtensorbet, fijn fruit, munt

8,9

Sharing a dessert... That’s what changes the world
ASK FOR TWO SPOONS

ICE CREAM
Life is like an ice cream......... Enjoy it before it melts !

DAME BLANCHE

vanille ijs, zelf bereide warme chocoladesaus en slagroom 7,9

NUTTY PROFESSOR

mokka & vanille ijs, sugarnuts, toffeekaramel en slagroom 7,9

COUPE COFFEE LOVER

mokka roomijs, koffie sausje en slagroom 7,9

BLACK PANTHER

Ferrero roomijs, nootjes, warme chocoladesaus en slagroom 7,9

STICKY PEANUTS

vanilleroomijs, ‘pinda’ granola, choco-toffeekaramel & slagroom 7,9

COUPE AARDBEIEN

vanille ijs, Nodderweikse aardbeien en slagroom

REBEL WITHOUT A CAUSE

vanilleijs, aardbeien, banaan & chocomousse

CHOCO MONKEY

8,9

8,9

vanille ijs, banaan, cookies, chocoladesaus en slagroom

8,9

THE LOVE BOAT

met vanilleroomijs, fijn fruit, frambozencoulis en slagroom

THE BOUNTY BOAT

kokos ijs, ferrero ijs, marshmallow, chocoladesaus en slagroom

roomijs vervangen door suikervrij ‘low fat’ vanille ijs 1,5
zelf bereide warme chocoladesaus, extra slagroom
of toffee karamelsaus 1,5

8,9

8,9

DESSERTKOFFIE
May your burdens be light, and your coffee strong

BAILEYS COFFEE

met Baileys en afgewerkt met zoete verse room 7,9

IRISH COFFEE

geflambeerd met Whiskey en afgewerkt met verse room 7,9

PARIS COFFEE

geflambeerd met Cognac en afgewerkt met verse room 7,9

ITALIAN COFFEE

geflambeerd met Amaretto en afgewerkt met verse room 7,9

FRENCH COFFEE

geflambeerd met Grand Marnier afgewerkt met verse room 7,9

NORMANDIC COFFEE

geflambeerd met Calvados en afgewerkt met verse room 7,9

AMARULA CREAM COFFEE

likeur uit Zuid-Afrika, afgewerkt met zoete verse room 7,9

ZUIDERHUIS COFFEE

Belgische kruidenlikeur, afgewerkt met verse room & speculaas 7,9

