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DESSERT
Baklava met ijs

Gebak van bladerdeeg gevuld met walnoten en geserveerd
met een bolletje ijs en slagroom.

KAFEDES – KOFFIE
€ 6,10

Hollandse koffie

€ 2,20

Griekse Koffie

€ 2,70

Jaourti me Meli

€ 5,95

Capuccino

€ 2,50

Jaourti spitikó

€ 6,50

Espresso

€ 2,20

Espresso dubbel

€ 3,75

Koffie met slagroom

€ 2,50

Latte Machiato

€ 2,50

Warme Chocolademelk

€ 2,50

Thee

€ 2,00

Griekse yoghurt met walnoten en honing
Romige yoghurt met Grieks walnoten taartje, gedroogde abrikozen,
cranberry’s, druiven en honingsiroop.

Froutosaláta

€ 5,95

Cassata ijs

€ 6,30

Verse vruchtensalade met slagroom.
Met Griekse likeur en slagroom.

Banaan royaal

€ 5,90

Dame Blanche

€ 5,90

Verse munt thee

€ 3,00

Coupe Xanthi

€ 6,50

koffie met walnoten likeur en slagroom

Kafe Xanthi

€ 6,20

IJs met slagroom

€ 5,50

Kafe Pan

€ 6,20

Kinderijsje

€ 4,50

Kafe Korfou

€ 6,20

Tiramisu

€ 6,80

Kafe Athene

€ 6,75

Oreo Cheesecake

€ 6,50

Irish Coffee

€ 6,20

Aardbei dessert

€ 6,95

Italian Coffee

€ 6,20

Grand dessert

€ 8,50

French Coffee

€ 6,20

Spanish Coffee

€ 6,20

Caribean Coffee

€ 6,75

Kafe Cuarenta y tres

€ 6,20

Licor 43 Choco

€ 6,20

IJs met banaan en slagroom.
IJs met warme chocoladesaus.
IJs met verse vruchten, Grieks likeur en slagroom.

verrassingsijsje voor de kinderen.
Huisgemaakte tiramisu.
Cheesecake gemaakt met de beroemde Oreo koekjes
Aardbeienijs met een ‘spiegel’ van aardbeien en chocolade.
Selectie van lekkernijen

Ons personeel adviseert u graag over uw menukeuze bij voedselallergieën.

KOUDE KOFFIE
Freddo Espresso

dubbele Espresso met ijsblokjes

Freddo Cappucino
Capuccino met ijsblokjes

Frappe Nescafe

Griekse koffie met vanille-ijs

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50

koffie met benedictine en slagroom
koffie met koumquat en slagroom
koffie met koumquat, metaxa en slagroom
koffie met whiskey en slagroom
koffie met amaretto en slagroom
koffie met grand manier
koffie met tia maria

koffie met malibu, baileys en slagroom
koffie met likeur 43

Likeur 43 met warme chocolademelk

