STERK

DESSERTEN

Huisbereide Limoncello | 6cl

€ 6,50

Hierbas de Mallorca “Túnel” medium dry | 6cl

€ 6,60

Anijslikeur afkomstig van het eiland Mallorca; ideaal voor de spijsvertering!

Scotch Whisky ”William Lawson’s” | 6cl

€ 6,70

Irish Whiskey “Jameson” | 6cl

€ 7,50

Whisky ”Glenfiddich 12 jaar” (Single malt Scotch Whisky) | 6cl

€ 9,50

Single Malt Scotch Whisky “Loch Lomond” | 6cl

€ 8,50

Cognac “Martell VSOP” | 6cl

SUGGESTIE

2 bolletjes vanille-ijs met verse aardbeien uit de streek

€ 8,70
€ 11,00

Grand Marnier | 6cl

€ 8,70

Cuarenta Trés 43 | 6cl

€ 7,00

Amaretto Di Saronno | 6cl

€ 7,00

Calvados “Boulard” | 6cl

€ 7,70

Rum “Havana Club” | 6cl

€

6,50

Rum “Havana Club” Especial (bruin) | 6cl

€ 7,00

Jonge jenever “Bols” (ijskoud) | 6cl

€ 5,00

Sambuca “Molinari”| 6cl

€ 7,20

€ 10,50

Afgewerkt met pistachecrumble, rode bessen coulis en kokosrasp
SUGGESTIE

Kommetje verse aardbeien uit de streek

€ 10,50

Afgewerkt met pistachecrumble, rode bessen coulis en kokosrasp

Glaasje ambachtelijke advocaat met een toefje slagroom

De favoriete whisky van Kapitein Haddock!

Cognac “Martell” | 6cl

ZOET

€ 5,80

Advocaat 14,9° van Den Ouden Advokaat (Sint Niklaas).

Verwenbordje

€ 7,50

Mini chocomousse, mini crème brûlée, advokaat, slagroom, bolletje vanille-ijs.

Crème brûlée

€ 7,90

Chocomousse

€ 6,80

IJsgekoelde nougat op een spiegel van mango-puree

€ 8,90

Afgewerkt met pistachecrumble.

Moelleux au chocolat

€ 8,60

Met een bolletje vanille-ijs.

Appeltaart met vanille-ijs

€ 6,60

Hagelandse warme appeltaart van bij Erwin de bakker (Scherpenheuvel).

Appeltaart met slagroom

€ 5,60

Hagelandse warme appeltaart van bij Erwin de bakker (Scherpenheuvel).

Appeltaart met vanille-ijs en slagroom

€ 8,10

Hagelandse warme appeltaart van bij Erwin de bakker (Scherpenheuvel).

Homemade tiramisu
Gemaakt met Funny Amaretto (alcoholvrij).
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€ 8,00

IJSKLASSIEKERS

WARME DRANKEN

Van IJsboerke natuurlijk!
Coupe vanille * | 2 bollen

€ 5,50

Coupe mokka | 2 bollen

€ 6,50

Coupe brésilienne | 2 bollen

€ 7,50

Dame blanche | 2 bollen

€ 7,00

Coupe Advocaat * | 2 bollen

€ 7,80

SPECIALE
KOFFIES
4cl alcohol en een laagje slagroom!

Proef onze “Mighty Leaf” thee en
herontdek het oorspronkelijk plezier
van theedrinken.

Irish Koffie

Organic African Nectar

€ 9,00

Café glacée, met echte koffie

Coupe NESTOR| 2 bollen

€ 8,80

Vanille-ijs, chocoladesaus en ambachtelijke advokaat: Den Ouden Advokaat uit Sint-Niklaas

Hasseltse koffie (Jenever)

€ 6,10

Met jenever

Italiaanse koffie

€ 7,80

Met amaretto Di Saronno

Franse koffie

* Kan ook verkregen worden met Lactosevrij vanille-ijs.

€ 8,50

Met whisky “Jameson”

Met ambachtelijke advocaat: Den Ouden Advokaat uit Sint-Niklaas

IJskoffie *

THEE

€ 9,50

Met cognac “Martell”

Normandische koffie

€ 9,00

Met calvados “Boulard”

Extra’s
Extra portie warme fondant chocoladesaus

€ 1,00

Extra portie caramelsaus

€ 1,00

Extra portie ambachtelijke advocaat: Den Ouden Advokaat, Sint-Niklaas

€ 2,30

Verse slagroom

€ 1,30

Spaanse koffie

€ 8,40

Met Cuarenta Trés 43

Cubaanse koffie

€ 7,80

Parijse koffie

€ 9,50

Met Grand Marnier

DESSERTWIJNEN
Glaasje zoete witte dessertwijn│10cl

€ 5,70

Glaasje Portal d’Azenha 10 Years│Porto tawny│10cl

€ 9,00

Glaasje Pedro Ximenez, Don PX Gran Reserva 1982│10cl

€ 18,00

P.X. is de afkorting voor Pedro Ximenez: Pieter Siemens. Druivenstokken die door hem werden achtergelaten in de 15e
eeuw in Andalucia werden naar hem genoemd. De Don PX is een voorbeeld in hoeverre men in restsuikergehalte kan
gaan met deze druif.
Vinificatie Vatrijping van 30 jaar. De druiven worden na de oogst enkele weken te drogen gelegd op matjes en verliezen
aan water en winnen aan suikers. Na een persing (idem als olijfolie) start de alcoholische gisting die wordt stopgezet
door het toevoegen van zuivere wijnalcohol. Gemuteerde Spaanse wijn.
Proefanalyse Diep bruin, zwart van kleur, met een olieachtige consistentie. Het boeket plooit zich alsmaar verder open
en is een leerschool van geuren op zich. Geuren en smaken van cacao, gedroogde vruchten, karamel, koffie, citrus ...
Open, toegankelijk en direct van smaak. De sterke concentratie weet zich toch te verfijnen in structuur door de subtiele
fijne structuur van zuren die haast niet merkbaar is. De complexe geuren vinden hun verlengstuk in de mond met een
impressionante lange finish. Een winterse restzoete Spaanse wijn voor bij stevige desserten, type chocolade, noten,
karamel en gedroogde vruchten.

€ 4,10

€ 4,10

Latte met hazelnoot. Zeker eens
proberen!

Chamomille Citrus
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€ 4,40

€ 4,10

€ 4,40

Kamillethee om rustig bij neer te gaan
zitten en langzaam van te genieten.
Kalmerende Egyptische kamillebloempjes
met subtiele fruitstukjes.

€ 4,40

Zonder cafeïne: een levendige en
zoete kruiden infusie met hibiscus en
een weelderige mix van vlierbessen,
bosbessen en aardbeien.

Een mooie mengeling van kruiden met de
aroma van warme gember en aardse
kurkuma, opgefleurd door afkoelende
munt en zoete kaneel en kardemom.
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€ 4,40

Witte thee: heerlijke meloen en perzik
harmonieus vermengd met de delicate
smaak van zuivere witte theebladeren
uit China.

Organic Tumeric Ginger

s

€ 4,40

Groene thee: gladde groene
theebladeren harmonieus vermengd
met zoete tropische vruchten. ..alsof
men zich op een tropisch eiland bevindt.
Antioxidant. Rijke smaak.

Wild Berry Hibiscus

Latte met caramel. Smaakt altijd!

Macchiato hazelnoot

Green Tea Tropical

Muntthee: nieuwe energie dankzij de
verfijnde organische muntbladeren van
het Marrokaanse Midden-Atlasgebergte.
Een mooi afgeronde infusie met zoete,
blijvende smaak.

Een latte met een vleugje
speculoossiroop. Pure
verwennerij!

Macchiato caramel

€ 4,40

Zwarte thee: perfectie van een klassieke
thee. Goudachtige knoppen van rijke
organische zwarte theebladeren met een
citroenachtige toets door de organische
bergamot. Earl Grey zou erg trots zijn op
deze thee.

Organic Mint Mélange

LATTE
MACCHIATO
Macchiato speculoos

Organic Earl Grey

White Orchard

Met rum “Havana Club”

€ 4,40

Rooibos: denk aan de vruchtbare tropen
en proef het fruit van het verleidelijke
continent. Afrikaanse rooibostheebladeren
vermengd met tropisch fruit en bloesem.

€ 4,40

