COCKTAILS

DESSERTS

Mojito

7,75

Gin-Tonic

7,75

Jacks Godfather		

7,75

Bacardi, Sprite, limoensap, verse munt

Jacks Daniels, Amaretto, cola

7,75

Virgin Mojito

7,25

Sprite, verse munt, limoensap, rietsuiker

5,00

Froutosalata				

5,50

Philoxenia

6,00

Sorbet Apocalypsis

5,50

Sokolata

5,00

Baklava met ijs

6,00

Kinderijs

4,00

Crème Brûlée

6,50

Combinatie van Griekse yoghurt met een vleugje kaneel, walnoten en honing

Blue Lagoon

Blue Curacao , Malibu, limoensap, spa rood

Giaourti Stanis					

Verse vruchtensalade

Heerlijke combinatie van vanille-ijs, advocaat, crème de cacao,
chocoladesaus en slagroom

Een kleurige vruchtensalade met aardbei,vanille-ijs, aardbeiensaus en slagroom

De klassieke combinatie van vanille-ijs, chocolade-ijs met chocoladesaus en slagroom

Filodeeg gevuld met walnoten in lichte suikersiroop met slagroom

1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbeienijs, aardbeiensaus en slagroom

Met vanille-ijs en slagroom

OLYMPIC
KOFFIE - THEE - DESSERT EN COCKTAILS

KOFFIE
Coffee Traditional

2,60
2,60

Cappucino

2,95

(klein kopje sterke koffie)

(koffie met geschuimde melk)

7,75

Cafe Likeur

7,75

(koffie met een likeur, keuze uit Baileys, likeur 43,
Tia Maria, Amaretto, Cointreau)

3,75
3,95

(koffie, melk en chocolade siroop)

3,95

(Cappuccino met chocolade siroop)

Hazelnut Heaven

3,95

Hot Chocolate

3,50

(koffie met hazelnoot siroop en slagroom)

(warme chocolade melk zonder slagroom of met slagroom)

Iced Vanille Venim

4,95

(koffie met crushed ijs, melk, caramel siroop,
bolletje vanille ijs en slagroom)

Rooibos zoete zonde; rooibosthee met rozenblaadjes, frambozen en vanille.

Groene en witte thee

Senscha OP; mooie zachte groene thee van uitzonderlijke kwaliteit.

Green Chai; Een hartverwarmde groene thee uit India met green gunpowder,
gember, kruidnagel, kaneel en peperkorrels. Lekker pittige thee.
Sencha perzik-orange; Groene thee met Sinasappel, citroen, perzikstukjes en
zonnebloembloessem.
Liefdevol; prachtige, zachte zoete thee op basis van witte thee Pai mu tan.
Boordevol bloemen en exotisch fruit. Een thee vol liefde.

THEE
Thee

Rooibos thee

Rooibos Naturel; deze pure Afrikaanse biologisch Rooibos is van een
uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Sencha lemon; Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en
citroengranulaat.

IJS KOFFIE

(koffie met warm opgestoomde melk)

Choca Cappa

French Fantasy

(koffie met Grand Marnier en slagroom)

Espresso

Choca Mocha

8,50

(koffie met whiskey en slagroom)

(een traditioneel kopje koffie)

Latta Macchiato

Irish Image

2,50

Zwarte thee

Earl Grey; superieur de mooiste kwaliteit Earl Grey, een melange van darjeeling
met natuurlijk bergamotaroma, een bloemige klassieker.
Ceylon OP; Naturel Zwarte thee met een vleugje citrus afkomstig uit de
hooglandtuinen van Sri Lanka

Lentebries (seizoens gebonden); Een biologische melange van groene thee met
bloemen en mango.Smaakt heerlijk fris en licht zoals een lentebries.
Zomer zotheid(seizoensgebonden); Een heerlijke thee op basis van fruit die u
doet verlangen naar de zomer. Smaakt zacht en zoet en kan zowel warm als koud
gedronken worden.

Kruidenthee

Caramel Crazy

3,95

Speculaas (seizoens gebonden); Een rijkgevuld thee met sterrenanijs, rozijnen,
stukjes appel, kruidnagels, chocola en speculaaskruiden.

Sterrenmix; kruidenmelange van steranijs, pepermunt, venkel, jeneverbessen,
zoethout, en zoethoutwortel. Populaire kruidenthee met een rustgevende werking door
ingrediënten als venkel, kamille, lindebloesem en brandnetel.

Vanille Venim

3,95

Kerstthee (seizoens gebonden); De Kerstthee zit boordevol mooie winterse
ingrediënten zoals appel, zoethout, sinaasappelschijfjes, kaneel, jeneverbes,
amandel en steranijs.

Thee met verse munt en honing

(koffie met caramel siroop)
(koffie met vanille siroop)

3,25

