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WINTER SPECIALS
€7,95 per coupe
dame blanche
roomijs, vanille, chocoladeijs, warme
chocolade en slagroom
dame blanche deluxe
roomijs, vanille, chocoladeijs, warme
chocolade en slagroom
heibe liebe
yoghurtijs, warme frambozen en slagroom
limburgse kersen
half zure kersen uit Noorbeek met slagroom,
roomijs en pure chocolade
sorbet koning
diverse sorbet soorten en verse vruchten
choco explosie
pure- en witte chocolade-ijs, slagroom
en chocolade saus
boerenjongens
roomijs, boerenjongens, slagroom en witte
chocolade-ijs
zwarte kip
advocaat, slagroom, witte chocolade-ijs, en
roomijs
bananensplit
roomijs, banaan, slagroom en krokant
limoncello
roomijs, citroen-ijs, vanilleijs, limoncello, slagroom en citroen krokant

vanille droom
vanille en chocolade ijs en warme vanille saus
met slagroom
straciatella
straciatella ijs en vanille ijs, warme
chocoladesaus en slagroom
plankje banaan
chocolade en bananenijs, verse banaan
slagroom, chocoladesaus en kokos
plankje aardbei
aardbei en vanille ijs, verse aardbeien en
slagroom
plankje cheesecake
yoghurt en yoghurt-mango ijs, cheesecake,
slagroom en mango saus
plankje 5 soorten
proeverijtje van 5 soorten ijs met slagroom en
garnituur
african safari
kokos-ananas ijs, citroen en mango sorbet ijs,
tropisch fruit en slagroom
pauls nuts
notenijs, krokant, karamel en slagroom
walnoot
walnoten, yoghurtijs, honing en slagroom
amaretto
koffie-ijs, amaretto, koffie krokant en slagroom

KOFFIE & THEE
koffie 2,20
espresso 2,20
cappuccino 2,40
latte macchiato 2,80
espresso macchiato 2,50
Irish coffee 5,50
cafe licor 43 5,50
cafe amaretto 5,50

FRAPPUCHINO'S
karamel 4.95
chocolade 4.95
advocaat 5.95
baileys 5.95
amaretto 5.95

THEE
diverse thee soorten 2.20
verse munt thee 2.50

HOMEMADE DRINKS
ice tea green 3.50
ice tea red 3.50
framboos lemonade 3.50
lemonade 3.50

FRISDRANK
verse jus d'orange 2,95
pepsi 2,30
pepsi max 2,30
ice tea 2,30
ice tea green 2,30
cassis 2,30
7up 2,15
sisi 2,15
tonic 2,30
bitter lemon 2,40
rivella 2,40
fristi 2,20
chocomel 2,20
appelsap 2,30
sourcy blauw | 0,75l 2,10 | 4,50
sourcy rood | 0,75l 2,10 | 4,50

SMOOTHIES
smoothie van de dag 3.50

BIEREN
BIEREN VAN DE TAP
paul's beerke 3,50
gulpener seizoensbier 3,50
gulpener ur pilsener 2.55

BIEREN VAN DE FLES
van onze brouwerij
chateau neubourg 3,50
gerardus blond 3,50
gerardus dubbel 3,50
gerardus tripel 4,50
speciaal bier uit omgeving
chimay tripel 4,50
rochefort 8 4,50
rochefort 10 4,50
tripel karmeliet 4,50
liefmans fruitesse 3,25
grolsch lemon 2,50

WIJNEN
WITTE WIJN
canelo estate 3,75 | 17,50
chardonnay, chili
johannes egberts 3,75 | 17,50
spatlese, duitsland
canelo estate 3,75 | 17,50
sauvignon blanc, chili
canelo estate 3,75 | 17,50
rose, chili

LIMBURGSE WIJN
alleen per fles verkrijgbaar
domein fromberg 25,00
auxerrois, fromberg
domein fromberg 25,00
muller thurgau, fromberg

RODE WIJN
canelo estate 3,75 | 17,50
carmenere, chili

MOUSSERENDE WIJN
fles prosecco 25,00
freixenet cava voor 2 pers. 6,75

