
NAGERECHTEN 

Crème brûlée………………………………………………………………..€ 6.00 
Dame blanche………………………………………..…………………….€ 6.00 
Tarte tatin met speculoosijs……………………………….……€ 7.00 
Trio van sorbets………………………………………………………….€ 7.00 
Sabayon met vanille ijs……………………………………………..€ 7.00 
Kaasbordje…………………………………………………………………..€ 9.00 
Suggestie dessert van de menu……………………………..€ 7.00 

KOFFIE 

Espresso (30ml coffee)………………………….…€ 2.00 
Lungo ………………………………………………………..…€ 2.50 

langer doorgelopen espresso 90ml	  
Long black ………………………………………………….€ 3.00 

espresso 60ml met warm water 
Cappucino  ……………………………………………….…€ 3.00 

espresso,  gestoomde melk,  melkschuim 
Vienna ……………………………………………………….…€ 3.00 

espresso 90 ml met slagroom	 	 	  
Latte macchiato…………………………………….…€ 3.50 

espresso 60ml,  gestoomde melk 
Frappuccino …………………………………………….…€ 6.50 

espresso gemixt met melk, ijsblokjes en ijs 
afgetopt met slagroom 

STRAFFE KOFFIE 

Irish koffie (whiskey)………………………€ 7.00 
French koffie (cognac)……………………€ 7.00 
Royal koffie (grand marnier)……….€ 7.00 
Italien koffie (amaretto)…………………€ 7.00 
Baileys koffie (baileys)……………………€ 7.00 
Normandische koffie (calvados)….€ 7.00 

Al onze koffie’s worden bereid met 
bonen van het fair trade product Or 

coffee. 
Deze bonen worden zorgvuldig uitgekozen 

op de plantage’s en in Wetteren 
gebrand. 

Al onze thee’s werden zorgvuldig 
uitgekozen 

door theesommelier Ann Vansteenkiste 

THEE 

Formosa Syh Yi Chun	…………………………..…………..€ 3.50 
Groene thee. Hiervoor worden enkel de eerste drie 
topblaadjes geplukt. Deze thee is lichtgeel van 
doorkijk en heeft een zeer zacht en subtiel aroma. 

Maghreb………………………………………………………………….€ 3.00 
Chineese groene thee: gunpowder met munt. Goed 
voor de spijsvertering. 

Encre de Chine……………….……………………………………..€ 3.50 
Deze zwarte thee wordt geplukt in de bergen van 
Fujian nabij Xiamen op een klein veld van een 
boeddistische meester. 

Don de dieu…………………………………..…………………………€ 3.00 
Witte thee met jasmijn. Witte thee behoort tot de 
fijnste theesoorten. De blaadjes worden voor het 
drogen overdekt met verse vochtige 
jasmijnbloemen. 

La vie en Rose	……………………….………………………………€ 3.00 
Verschillende soorten bessen zoals zwarte bes, 
blauwe bes, vlierbes, jeneverbes, gojibes, 
shisandrabes, … 

Lueur de soleil………………………………………………………..€ 3.00 
Zoete melange van hibiscus, vlierbloemen, 
rozenbottel en zwarte besblaadjes (allemaal 
biologisch geteeld) 

Pomme bleu vert d’eau………………………….……………..€ 3.00 
Friszuur infuus met citroengetinte kruiden. 

Chamomilla……………………..……………………………………….€ 3.00 
Kamille drinken zorgt voor een betere 
spijsvertering en het werkt ontstekingsremmend 
bijj maag en/of reuma en/of jichtproblemen.  

Coup de Fleurs……………………………………………..…………€ 3.00 
Mengeling van volgende biobloemen: kamille, 
goudsbloem, roos, korenbloem, jasmijn, 
oranjebloesem, vlier, … 

Elegantier…………………………………………………………………€ 3.00 
Rozenbottels helpen bij vermoeidheid door 
vitaminegebrek. 

Sweet ginger……………………………………………………………€ 3.00 
Gember, vlierbloemen en eucalyptus 



DEGUSTIEVEN 
KLASSIEKERS 

	 	 	 	 	 	 	 	       
Cointreau……………………………………………………€ 5.50 
Grand Marnier…………………………………………€ 5.50 
Baileys………………………………………………………..€ 5.50 
Amaretto……………………………………………………€ 5.50 
Jenever, jong…………………………………………….€ 5.50 
Jenever, oud………………………………………………€ 5.50 
Grappa…………………………………………….. € 5.50 
Calvados Christian Drouin VSOP…………€ 7.00 

een goede balans van appel, jonge brandewijn en 
rokerige, kruidige aroma's. Lange afdronk. 

Cognac Leonard VSOP……………………………..€ 7.00 
Volle smaken, met zachte invloeden van fruit en 
kruiden, 

Porto 
Krohn Porto Colheta 2000………………………..€ 8.50 

Port afkomstig van één oogst van het jaar 2000. 
Deze port heeft minstens 7 jaar op vaten gerust 
waardoor het een kenmerkende zachte, 
verfijnde en diepe smaak heeft. Overheersende 
aroma’s van gedroogd fruit en kruiden 

Rozès 2008……………………………..€ 6.00 
Vintage ports komen uit een enkele oogst en 
hebben uitzonderlijke kenmerken. Een 
donkerrode kleur, een goede structuur en 
intens fruitige aroma’s. Ze worden gebotteld 
twee jaar na oogst en verder gerijpt in de 
flessen. 

WHISKEY 

The Glendronach, Speyside, Schotland….€ 10.00 
Hij is zacht en zoet van smaak mede door de 
rijping in Spaanse Pedro Ximinez en Oloroso 
sherry vaten. Het is ook kruidig met een droge 
afdronk. 

Kilchoman, Islay, Schotland……………………..€ 12.00 
zoet, fruitig en levendig. Duidelijk turf op de 
voorgrond met een beetje rook en veel florale 
aroma's. 

Old Pulteny 12y, Northern Highlands, Schotland 	
	 	 	 	 	 …………..€ 7.50 

Rijk en zacht, butterschotch, honingraat, rijpe 
nectarine en een zweem van de zee. Gladde en 
lange afdronk 

Arran 14y, Arran, Schotland……………………..€ 11.00 
Gerookt fruit, paddenstoel, sinaasappel, intens. 
Afdronk van gedroogd fruit 

Talisker, Skye, Schotland…………………………..€ 9.50 
whisky met een pittige en robuuste smaak. 
Krachtige turfrook met de ziltheid van zeewater in 
de neus en zoetigheid van gedroogd fruit in de 
mond 

Finlaggan , Islay, Schotland……………………..€ 7.50 
geproduceerd door een onbekende Islay 
distilleerderij. Tot op de dag van vandaag wordt dit 
mysterie bewaakt. Finlaggan Original is droog, 
rokerig met tonen van turf. 

Glenfarclas 10y, Speyside, Schotland………..€ 7.00 
Medium body, zoet sherryachtig, romig en notig 
me een beetje kruiden en fruit 

Nikka , coffey malt whiskey, Japan…………..€ 12.00 
Citrus aromaten met uitdagingen van verleidelijke 
koffie, pralinè, rum en vanille room hinten. 
Zoethout maakt een korte verschijning maar het 
fruit blijft centraal staan. 

Teeling, Small Batch, Dublin, Ierland……..€ 7.50 
Geuren van vanilla en zoete kruiden, sinaasappel, 
zwarte bessen, kersen. Een rijke smaak, fruitig en 
tegelijk kruiding met tonen van abrikozen, appels, 
peer, rabarbercompote, kaneel, gedroogde kruiden. 
In de afdronk fijne tonen van vanille en kruidig 
hout 

Teeling, Single Malt, Dublin, Ierland…………€ 10.00 
Een levendige en frisse geur, met aroma’s van 
citroen, meloen , vijgen, toffee en vanille. De 
smaak is in balans met tonen van gedroogd fruit, 
rijp citrusfruit, vanille en zoete kruiden. De 
afdronk is zacht met een mooi evenwicht tussen 
zoetheid en licht drogende tonen van eikenhout. 

Paul John  single malt, India……………………..€ 11.00 
De gerst die gebruikt wordt is afkomstig vanaf de 
voet van de Himalaya. geur van gerstkaneel, 
frambozen en tonen van appel. Qua smaak: 
karamel, chocolade, sinaasappelschil en kruiden.


