
Kinderijscoupe    

Vanille ijs met aardbeiensaus en slagroom in 

een mooie fantasiebeker om mee naar huis te nemen

Coupe Vanille    

2 Bollen vanille ijs met slagroom 

Dame Blanche     
Vanille & Chocolade ijs met chocoladesaus en slagroom

Sorbet      
Vanille ijs met fruitcocktail, aardbeiensaus en slagroom

Notenexplosie    
Vanille & Chocolade ijs, chocoladesaus, caramelsaus, 

gemengde noten en slagroom

Bueno ijs
met caramelsaus en slagroom

Coupe Nekkermenneke  
Bueno, Vanille & Chocolade ijs met caramelsaus, 

gemende noten en slagroom

Coupe Aardbeien (alleen in seizoen)  

Vanille ijs met aardbeiensaus, verse aardbeien en slagroom 

Crème Brûlee* 

   

Huisgemaakte chocoladetaart* 
met pecannoten, karamel en slagroom

 

Diverse Hollandse kazen 
met dadel walnotenbrood en lindehoning  

€ 4,95

€ 4,95

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,95

*alleen verkrijgbaar op vrijdag, zaterdag en zondag
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Espresso ko�e

Espresso klein

Espresso dubbel

Espresso cafeïnevrij

Ko�e verkeerd

Cappuccino

Latte Macchiato

Ko�e met slagroom

Ko�e ‘t Nekkermenneke

Ko�e Ten Vorsel

Irish Co�ee

French Co�ee

Italian Co�ee

Dutch Ko�e

Hasselt Ko�e

Verwen Ko�e

Verwen Thee

Verwen Cappuccino

Thee

Verse Munt Thee

Verse gemberthee met citroen 

Melk warm of koud

Warme chocolademelk

Warme chocolademelk met slagroom

Warme chocolademelk met slagroom & rum

€ 2,25

€ 2,35

€ 3,55

€ 2,35

€ 2,55

€ 2,55

€ 3,65

€ 3,00

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

€ 5,80

€ 4,30

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,80

€ 2,15

€ 3,75

€ 3,75

€ 2,15

€ 2,60

€ 3,40

€ 6,10

€ 2,50

€ 2,70

€ 3,30

€ 3,45

€ 5,30

€ 3,20

€ 3,95

€ 0,90

Warme dranken

Appeltaart koud

Appeltaart warm

Appeltaart koud met slagroom

Appeltaart warm met slagroom

Appeltaart warm met slagroom & ijs

Brusselse wafel met suiker

Brusselse wafel met slagroom

Extra portie slagroom

Gebak


