Toetjes kaart de Steenhoeve
Koffie/thee Lekkernijen

Onze Toetjes
Coupe Pistache € 5.50
Pistache ijs met pindachrunch en slagroom
***
*Berenlekker € 6.50
Warme chocolademelk met chocolade ijs,
puntje chocolade likeur en slagroom
***
Coupe Noire € 7.Chocolade ijs met witte chocolade bloesem
en slagroom
***
Appel-kaneel Yogo € 7.Yoghurt met een compote van appel en kaneel
***
Crème brûlée ijs € 7.50
met caramelsaus en slagroom
***
Coupe Amarena € 8.Twee bolletjes Amarena-kersenijs met
stroopwafelstukjes en slagroom
***
Crispy Dame blanche € 8.Twee bolletjes roomijs op chocowafelcrunch
Besprenkeld met chocoladesaus
en toef slagroom
***
Brussels Lekkernij € 8.50
Verse gebakken wafeltje met warme kersen
Bolletje roomijs en slagroom
***

zonder alcohol
Koffie of Espresso of Decafé
Grote koffie of Dubbele Espresso
Cafè Latte ca. 2/3 melk, 1/3 koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Wiener Melange koffie verkeerd met slagroom
Glas Thee keuze uit diverse smaken
Glas verse muntthee
Potje verse muntthee
Tipje slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.40
4.50
2.50
2.50
3.00
3.50
2.40
2,80
4,50
1,00

Koffie met een smaakje
(glas koffie met siroop en slagroom)

Keuze uit: Crème Brûlée, Caramel of
Hazelnoot of Kaneel

€ 4.00

Tea & Tasty
(glas thee met siroop)

Mojito mint & green tea
Kaneelsiroop & kaneel tea
Honing & rooibos tea

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

Met alcohol
Steenhoeve koffie/Thee de Luxe € 6.50
Naar keuze kop koffie, espresso, cappuccino, café Latte,
Latte macchiato, thee naar keuze. bij de koffie serveren wij
slagroom en bij de thee honing alle geserveerd
met 2 puntjes likeur en zoetigheden

BlueBerry Tea € 7.Thee potje gevuld met zwarte bessen thee
geserveerd met Blueberrylikeur

Limoncello thee € 7.Thee potje met lemon thee en Limoncello likeur

Oud Hollandse Kaneelthee € 7.Potje kaneelthee en Oud Hollandse kaneellikeur

Onze speciale koffie € 8.- p.st.

*Deze toetjes bevatten alcohol

zijn alle met slagroom

Toetjes uit ‘t handje
Raketje
€ 1.80
Cornetto Aardbei
€ 2.50
Magnum Classic
€ 3.00

Merry’s Coffee witte chocolade likeur
Tilburgse kruikenzeiker met schrobbelèr
Kabouter koffie La Chouffe likeur
Dutch koffie met boswandeling
Ierse Mist Baileys
Engeltjes koffie Caramelsiroop, advokaatlikeur
Irish Koffie Jameson Whisky
French Koffie Grand marnier
Coffee 43 likeur 43
Spaanse Koffie tia maria
Italiaantje Amaretto, latte macchiato
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