CHOKLADDRYCK

SHAKE MED PASSION

VARM CHOKLAD MED EN TWIST AV INGEFÄRA

Iskall chokladshake gjort på
mjölkchoklad (4 9%) , passionsfru kt,
toppad med grädde och chokladflingor

Varm choklad (1 00%) från H ispagnola blandat
med syltad ingefära, toppad med grädde och
chokladflingor.

59.-

40.-

VÅR SIGNATUR VARM CHOKLAD

Varm choklad gjord på en av våra 22 olika smaker av ren
choklad. Serveras med grädde och chokladflingor på
toppen. Finn den choklad du gillar bäst eller välj mellan våra
klassiker: Vit 28%, lju s 33% eller mörk 71 ,6%.

40.-

CHOCOLATE ON THE ROCKS

Iskall chokladdryck, gjort på en av våra 22 rena choklader.
Serveras med isku ber, grädde och riven choklad på toppen.
Finn den choklad du gillar bäst eller välj mellan våra klassiker:
Vit 28%, lju s 33% eller mörk 71 ,6%.

40.-

KAFFE & TE

AMERICAN O

CAFE LATTE

ESPRESSO

CAPPUCCIN O

40,-

35,-

40,-

29,-

ISKAFFE

SÄSONGENS TE

D u bbel espresso serverad med mjölk
och isbitar

Välj från:
Springtime / grönt te m. Rabarber
Su mmersweets / skogsbär
Au tu mn N otes / örtte m. citron & mynta
Cozy Winter Wonders / Svart te -Chinese tempel

40,-

CHAI LATTE
Tiger Spice

35,-

40,SIRAP ELLER EXTRA CHOKLAD

+ 5.-

KAKOR & DESSERTER
PRALINEMENY

Välj mellan 3st olika dessertchoklader från vårt stora
u rval i bu tiken. Serveras med en kopp kaffe, varm
choklad eller choklad on the rocks.

69,-

GRÄDDBULLEMENY

Välj 2st minigräddbu llar från vårt sortiment i bu tiken.
Serveras med en kopp kaffe, varm choklad eller choklad
on the rocks.

69,-

KAKMENY

Välj en av våra hembakade kakor. Serveres med en valfri
varm choklad, kaffe eller te

89 -

HEMBAKAD KAKA

Fråga personalen om dagens kakor

59 -

HEMBAKAD COOKIE

Med 70% mörk choklad från Ku ba

30, -

MÅLTIDER
CHOKLADBRUNCH

Chocolate spread, påläggschoklad,
jordgu bbar doppade både i Ru by och mörk choklad,
äppelrökt cheddarost, tryffelsalami
flamberad grapefru kt med kakaonibbs
skyr med hemmagjord mü sli,
säsongens dragerade mandlar
serveras med hembakat su rdegsbröd

185,- per. person
AFTERNOON TEA

Sandwiches med salami och pesto,
sandwiches med lu fttorkad skinka och pesto,
su rdegsbu llar med chocolate spread, äppelrökt
cheddarost, brownies, cookies, chokladdoppade
jordgu bbar, chokladscones, gräddbu llar, choklad praliner.
Inkl. 1 kanna te eller 1 valfri varm choklad / kaffe
Minst 2 personer.

275,- per. person
CHOKLADTAPAS

Lu fttorkad skinka, tryffelsalami , äppelrökt cheddarost ,
H ispaniola chokladpastiller med/u tan salt ,
Chocolate Spread , chokladdoppade jordgu bbar med både
ru by & mörk choklad , säsongens dragerade mandlar,
melon , pesto .
Serveras med hembakat su rdegsbröd

185,- per. person

SMÅ MÅLTIDER
HEMBAKAT SURDEGSBRÖD

Serveras med chocolate spread, påläggschoklad och smör.

79,HEMBAKAT SURDEGSBRÖD

Serveras med äppelrökt cheddarost och smör.

79,SKYR MED HEMMAGJORD CHOKLAD MÜSLI
Toppad med extra choklad.

35,RÖD GRAPEFRUKT

½ G rapefru kt med flamberat rörsocker och kakaonibbs på toppen.

30,JORDGUBBAR

D oppade i choklad. D u kan välja mellan ru by och mörk choklad, eller båda.

35,CROISSANT

30,-

CROISSANT

Serveras med chocolate spread

35,-

