
Coupes 

Aardbei* 8,5  
aardbei- en vanille ijs, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom 

Banaan 8,5  
bananen- en vanille ijs, banaan, chocoladesaus en slagroom 

Yoghurt Aardbei* 8,5  
yoghurt- en aardbeienijs, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom 

Yoghurt Noten honing 8,5 
yoghurt ijs, gekarameliseerde walnoten, huisgebrande noten, Horster honing en slagroom 

Onze Kampioenen Coupe ✪ 8,6 
chocolade-, malaga-, en kersenijs, amarena kersen, boeren jongens, chocolade schaafsel en 
slagroom  

Karamel 8,3  
vanille- en karamel ijs, karamelsaus, karamelblokjes, kletskoppen en slagroom 

Choco ✪ 8,3  
chocolade-, stracciatella- en vanille ijs, chocoladeschaafsel, chocoladesaus en slagroom 

Choco Noten ✪ 8,5  
chocolade- en notenijs, huisgebrande noten, chocoladeschaafsel, noten-/chocoladesaus en 
slagroom  

Noot 8,5 
noten- en vanille ijs, huisgebrande noten, notensaus en slagroom 

Mokka 8,3  
mokka- en vanille ijs, mokkasaus, koffieboontjes, slagroom en een mokka bonbon van Visser 
Chocolade  

Malaga ✪ 8,7  
malaga- en vanille ijs, boerenjongens, saus en slagroom 

Toddy 8,4  
vanille ijs, Warninks advokaat, chocoladeschaafsel en slagroom 

Ambachtelijk schepijs  
Halve liter  7 
Hele liter  13  

Keuze uit: vanille, aardbei, chocolade, stracciatella, cookies, banaan, smurf, mokka, kersen, karamel  

✪ We zijn twee keer Nederlands kampioen geworden! 
Ons chocolade en malaga ijs zijn bekroond met de Gouden ijsspatel.



Chocolade & Gebak 

Petit gâteau Frans gebak** 4,8  
Framboos, Citroen, Exotic (Passievrucht), Miserable (schuimgebak)  

Macaron van ‘The Macaron House’ ** 1,5  
**beide worden gemaakt door de Franse patissier Sébastien Trudelle 

Doos ambachtelijke bonbons 
125 gram 7,5  
250 gram 12,65  
375 gram 18,95  
500 gram  25,25 

Picasso bonbons
   doos 10 stuks 13,70

Klaver, diverse teksten (bijv. bedankt) 11,30 

Paaschocolade 
30 soorten paaseieren

Grøn Afternoon Tea  22 p.p.
Geniet thuis, SAMEN met je gezin, van een heerlijke Grøn Afternoon Tea.
Het enige wat je hoeft te doen is thee te zetten en al het lekkers presenteren 
op eigen serviesgoed.

Laat je verrassen met:
- huisgemaakte sandwiches 
- huisgemaakte scones met lemon curd, aardbeienconfiture en clotted cream
- Petit Gateaux (Frans gebak) en macarons van Frankrijks beste patissier 
- Prachtige en heerlijke Picasso bonbons
- Drie theesoorten
- De Afternoon Tea is uit te breiden met huisgemaakte tomatensoep  + 4 p.p.


