
KOUDE DRANKEN

LEKKERS ERBIJ
Brownies en blondies
Diverse smaken

Per stuk                          1,95
Proeverijtje, 3 stuks                5,25
portie Scones                  4,75
2 stuks met cream en huisgemaakte
frambozenjam en -lemoncurd 
Chocolate cookie               2,50
Gevuld met pistachemarsepein 
chocolade Truffel uit Piemonte 0,90
diverse smaken

Taart uit de vitrine           4,25

                                        

LEMONADES LUSCOMBE      
Raspberry Crush                3,25
Sicilian Lemonade              3,25
Cool Ginger Beer (0%)            3,25

WATER
Soul water sparkling           2,75

SIROOP AGROPOSTA
Citroen, framboos, lavendel,
salie, vlierbloesem, munt
of aardbei                     
met water                      1,50
met sparkling water            3,50

WARME DRANKEN
KOFFIE
Americano                      2,75
Cappuccino*                    3.00
Espresso                       2,75
Espresso doppio                3,50
Latte macchiato                3,50
Potje percolator (2 á 3 kopjes)    6,50
Kannetje opgeschuimde melk*    1,50

*Havermelk                    +0,25

THEE*
Glas                           2,75
Pot klein 1p                   4,25
Pot groot 2p                   7,50

*Gabrielle
Mix van groene en witte thee, geparfumeerd
met bloemen en yuzu
Emma
Blend van zwarte thee geparfumeerd met
lychee, citroen en gember
Kate
Groene thee mix met bloemen en aardbeiensmaak 
Violetta
Zwarte theemix met het aroma van frambozen,
bessen en amandelen
Marguerite
Een blend van groene thee uit Japan en China 
met de geur van wilde aardbei, perzik en limoen

Verse gemberthee               3,50

Warme chocolademelk            3,25
huisgemaakt           
Slagroom                       0,50

HIGH TEA*

HIGH TEA CLASSIC
Pot thee
2 brownies (diverse smaken)
taartje (wisselend)
2 scones met frambozenjam,
lemoncurd en cream

Macaron
chocolade truffel
chocolate cookie
Gevuld met pistachemarsepein

mini pizza
mini club sandwich caprese  p.p.22,50

               HIGH TEA LUNCH
Pot thee
soepje
Quiche
Mini pizza
luxe broodje belegd met brie 
en komkommer of gerookte zalm met roomkaas

2 brownies (diverse smaken)
taartje (wisselend)
amaretti (Italiaans amandelkoekje)
chocolade truffel
1 scone met frambozenjam,
lemoncurd en cream                p.p.24,50

HIGH TEA MINI
Pot thee
1 brownie
1 scone met frambozenjam,
lemoncurd en cream

taartje (wisselend)
chocolade truffel 
mini pizza
macaron                     p.p.14,50                           

*vanaf 2 personen en graag een dag van
te voren reserveren.
Heb je niet gereserveerd? informeer dan
even naar de mogelijkheden.
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