DIGESTIEVEN
Jägermeister

€ 3,50

DIGESTIVI, DISTILLATI & LIQUORI

Duitse jachtbitter. IJskoud geserveerd.

Cynar

€ 3,50

Kruidenbitter uit Padua op basis van artisjokblad en 13 andere
kruiden en specerijen met een laag alcoholpercentage.

Ramazzotti

€ 4,00

Kruidenbitter uit Milaan op basis van Siciliaanse sinaasappelschil,
kruidnagel, steranijs, kardemon, mirre en 28 andere kruiden en specerijen.

Averna

€ 4,00

Eén van de meest bekende Italiaanse kruidenbitters afkomstig uit
Sicilië en bevat onder andere citroen, bittere sinaasappel en granaatappel.
De rest van het recept is strikt geheim.

Amaro Montenegro

Italia

€ 4,00

Kruidenbitter uit Bologna. Stanislao Cobianchi reisde de hele wereld
door en gebruikte specerijen, gedroogd fruit, zaden, schillen van
citrusvruchten, bloemen en houtsoorten die hij tegenkwam voor zijn amaro.

Fernet Branca

€ 4,00

Kruidenbitter uit Milaan op basis van kaneel, aloë, rabarber, kamille,
linden, bittere sinaasappel, saffraan en mirre.

Vecchio amaro del capo

€ 4,00

Kruidenbitter uit Calabrië met 20 ingrediënten uit de regio waaronder
mandarijn, anijs, sinaasappel, kamille, jeneverbes en munt. IJskoud geserveerd.

GEDISTILLEERD & LIKEUREN
Jenever (jong / oud)
Sambuca
Amaretto
Drambuie
Grand Marnier
Cointreau
Tia Maria
Licor 43

€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Baileys
Vecchia Romagna
Rum
Limoncello
Diverse whisky vanaf
Diverse cognac vanaf
Diverse grappa vanaf

Prijswijzigingen voorbehouden

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,00

Dessertkaart

Cassata classica

€ 5,50

Siciliaans ijstaartje van zoete ricotta met geconfijte vruchtjes

Tartufo classico di Martinucci

€ 5,50

Vanille-ijs met een zachte chocoladekern omhuld met
chocoladetruffel-schilfers gemaakt door de bekroonde
Zuid-Italiaanse pâtisserie ‘Martinucci’

Coppa mista

€ 5,50

Drie bollen ijs met slagroom

Koffie

€ 2,50

Cappuccino

€ 2,50

Espresso

€ 2,50

Dubbele espresso

€ 3,25

Thee

€ 2,50

Latte macchiato

€ 2,50

Drie bollen chocolade-ijs met chocoladesaus en slagroom

Warme chocolademelk met slagroom

€ 3,00

Gelato al caffè

Irish coffee

€ 6,50

Dama bianca

€ 5,50

GELATI & DESSERT

Drie bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus en
slagroom

Coppa Italia

€ 5,50

Drie bollen vanille-ijs met advocaat en slagroom

Coppa Amarena

€ 5,50

Drie bollen vanille-ijs met Amarena-kersen en slagroom

Coppa cioccolato

€ 5,50
€ 5,50

Drie bollen vanille-ijs overgoten met warme espresso en
slagroom

Piccolo

€ 4,50

Twee bollen ijs met slagroom in een leuke beker

Koffie met Irish whisky en slagroom

French coffee

€ 6,50

Koffie met Grand Marnier en slagroom

Caffè Amaretto

€ 6,50

Huisgemaakte Tiramisù (indien voorradig)

€ 6,00

Koffie met Amaretto en slagroom

Formaggi misti

€ 7,50

Spanish coffee

Kaasplankje met verschillende soorten Italiaanse kaas
Prijswijzigingen voorbehouden

€ 6,50

Koffie met Tia Maria en slagroom
Prijswijzigingen voorbehouden

BEVANDE CALDE

WARME DRANKEN

IJS & NAGERECHTEN

