KOFFIE

THEE

CAFE CRÈME | 2,60 / GROOT | 3,75

VERSE THEE | 2,45

koffie gemaakt met de espressomachine

keuze uit verschillende soorten verse thee,
gepresenteerd op onze theeplank

ESPRESSO | 2,60 / DUBBEL | 3,75
less is more

CAPPUCCINO | 3,10 / GROOT | 4,80
gelijke delen espresso, melk en melkschuim

VERSE MUNT THEE | 3,30
met honing

VERSE GEMBER THEE | 3,30
met sinaasappel, steranijs en honing

CAPPUCCINO "EKKELENKAMP" | 3,90

HIGH TEA | 23,50 P.P. (op reservering, vanaf 2 pers)

cappuccino met een toef slagroom. Aanrader!

2 uur onbeperkt verse thee met een
etagère vol huisgemaakt lekkers

FLAT WHITE | 4,10

LUXE HIGH TEA | 32,50 P.P. (op reservering,

dubbele espresso met melk en melkschuim

LATTE MACCHIATO | 3,80
gestoomde melk aangestipt met espresso

vanaf 2 pers)
2 uur onbeperkt verse thee met een glas
verse jus 'd orange, seizoens soep, belegde
broodjes en etagère vol huisgemaakt lekkers

ESPRESSO MACCHIATO | 2,80

PATISSERIE

espresso met een toefje melkschuim

DIVERS GEBAK | 3,70

CORTADO | 2,90

DIVERSE PUNTEN | 4,00

mini - power cappuccino

KOFFIE VERKEERD | 3,15

LUXE GEBAK | 4,35

cafe crème met een kannetje gestoomde melk

MERGPIJPJE | 3,70

WIENER MELANGE | 3,50

KOEKEN | 3,25

cafe crème met een toef slagroom en cacao

SAUCIJZENBROODJE | 4,00

CHOCOCINO | 3,80
warme chocolademelk met een shot espresso

BABYCCINO | 2,90
warme chocomelk, melkschuim en zoetigheid

IJSKOFFIE | 3,75 (verkrijgbaar in het seizoen)

TIPJE SLAGROOM | 0,85

SORBETS
CARAMEL NOTEN | 8,95

ijskoud geserveerde koffiedrank

3 bollen vanille room- en salted caramelijs met
caramel saus, noten en slagroom

LIKEUR KOFFIE | 6,95

AMARENE KERSEN | 8,95

Irish (Jameson Wiskey), French (Grand Marnier
rood), Spanish (Likeur 43), Italian (Amaretto)

3 bollen vanille room- en amarena yoghurtijs met
amarena kersen en slagroom

WARME CHOCOLADE MELK | 2,95

"EKKELENKAMP" | 8,95

SHOT MONIN SIROOP | 0,95

3 bollen vanille roomijs met boerenjongens,
advocaat en slagroom

caramel - hazelnoot - tiramisu - witte chocolade vanille - ginger bread - pumpkin spice - red velvet

SCHATKISTJE | 4,95
vanille- en chocolade ijs met slagroom en smarties

EXTRA SHOT ESPRESSO | 1,50

DRANKEN & ZOET

