guilty pleasures

American cheesecake

€8

Hemelse rijstpap

€8

Huisgemaakte tiramisu

€10

Dame blanche | warme chocoladesaus

€10

Café glacé

€11

Moelleux | roomijs

€12

Sabayon van de chef (vanaf 2 p.)

€12

Coupe Colonel

€11

Kaasplankje geselecteerd door kaasmeester Van Tricht*

€15

Combineer het kaasplankje met een glaasje dessertwijn 'Sauternes'
€9
of een glaasje rode wijn 'Les Obriers de la Pèira' €10

power up with coffee
Espresso

€3,5

Irish coffee (Whisky)

€11

Mokka

€3,5

Italian coffee (Amaretto)

€11

Decafeïne

€3,5

French coffee (Cognac)

€11

Cappuccino

€4,5

Paris coffee (Grand Marnier)

€11

Latte Machiatto

€4,5

Baileys coffee

€11

tea is a hug in a cup

Losse theesoorten, geserveerd in een gietijzeren theepotje

Earl Grey thee

€5

Kamillethee

€5

Rozenbottelthee

€5

Krachtige, stoere Earl Grey thee met een mooi tippy Yunnan blad en een friszoete bergamotsmaak

Proef de milde en zachte smaak van gedroogde bloesem van kamille
Een frisse, kruidige thee met een hintje zoet

Gemberthee

€5

Pure stukjes gedroogde gemberwortel met een fris prikkelende smaak

Jasmijnthee

€5

Een groene thee die op jasmijnbloesem te drogen is gelegd om de heerlijke geur op te nemen

Hemelse fruitthee

€5

Fruitmelange van frisse stukjes appel en zoete framboos

Verse muntthee
Fris en verkwikkend van smaak

€5

p.p.

after-dinner drinks
Dessertwijn per glas
Sauternes, Château Grillon

€9

Cointreau

€7

Courvoisier

€9

Amaretto Disaronno

€7

Baron Otard V.S.

€8

Baileys Irish Cream

€7

Baron Otard X.O.

€19

Sambuca

€7

Remy Martin V.S.O.P.

€11

Limoncello

€6,5

Calvados Boulard

€8,5

Eau de Vie de Poire Willams

€8

Armagnac Cles des Ducs

€8,5

Licor 43

€7

Grappa Julia Bianca

€7

Grand Marnier

€7

Grappa Antica cuvée Nonino

€11

what whisky will not cure, there is no cure for
Chivas Regal 18Y

€12

Jack Daniel's Tennessee

€8,5

J&B Scotch Whisky

€7

Glenlivet Founders Reserve

€9,5

Johnny Walker Red Label

€7

Glenlivet 18Y

€12

Johnny Walker Black Label

€9

Lagavulin 16Y Islay

€12

The Famous Grouse Scotch

€8

Oban 14Y

€12

Maker's Marc

€10

Laphroaig 10Y

€11

Rum, the golden liquid
Bacardi Carta Blanca

€7,5

Plantation Rum

€8

Bacardi Añejo Cuatro

€8

Havana Club 7Y

€9

The Kraken Rum

€8,5

