CHOKOLADEDRIKKE
SIGNATUR VARM CHOKOLADE
Varm chokolade lavet på én af vores 23 forskellige rene chokolader og
serveret med flødeskum. Spørg vores personale, så finder de den
chokolade, du bedst kan lide. Eller vælg mellem vores klassikere;
hvid på 28%, lys på 33% eller mørk på 71,6%. Valget er dit.

49,VARM CHOKOLADE MED INGEFÆR
100% mørk chokolade fra Hispaniola med
sukkersyltet ingefær. Serveres med flødeskum.

49,-

KAFFE & THE
ESPRESSO

THE

25,-

Vælg mellem:
Kinesisk grøn the m. kvædestykker.
Urte the m. citron & mint
Hyben & Hibiscus the
Earl grey the

AMERICANO

35,-

35,-

CORTADO

40,-

CHAI LATTE
Tiger spice

FLAT WHITE

45,-

45,-

ISKAFFE

CAFE LATTE

Dobbelt espresso,
serveret med mælk og isterninger

45,-

45,-

CAPPUCCINO

45,TILKØB AF SIRUP & CHOKOLADE

+ 5,-

BESTIL VENLIGST I BAREN

LÆSKEDRIKKE
ØKOLOGISK SAFT OG JUICE (0,33CL)
Rabarbersaft / hyldeblomstsaft /
æblejuice / appelsinjuice
Fra Montauk

40,COCA COLA / COCA COLA ZERO / FANTA (0,33CL)

35,ISVAND / DANSK VAND (1 L)

25,ISTHE (0,33CL)
GREEN TEA ARIZONA

49,-

VIN & ØL
HVIDVIN
Vieilles Vignes Blanc
Chateau Fontaréche, Frankrig
Citrusfrugter

75/375,-

RAW CACAO ALE (0,33CL)

Peter Beiers egen øl, brygget i samarbejde med Jacobsen
Mørk, fyldig bryg med noter af chokolade og karamel

45,-

RØDVIN

MOUSSERENDE

Albert Bichot, Beaujolais-Villages
Château de Varennes , Bourgogne, Frankrig
Frisk og fyldig vin med noter af hindbær og solbær

Monmousseau, Brut Etoile – Loire, France
Med RUBY chokolade på glassets kant
Noter af mandler, figner og pære

75/375,-

85/475,-

ROSÉ
Tradition Corbières Rosé
Château Fontarèche, Frankrig
Røde frugter, mynte, frisk

75/375,-

BESTIL VENLIGST I BAREN

SØDT & ISDESSERTER
COOKIE

COOKIE ON ICE

Hjemmelavet cookie med
75% mørk chokolade fra Tanzania

Cookie sandwich med en valgfri kugle is i

25,-

38,CHOCOGATO

SCONES
Hjemmebagt scone med
70% Hispaniola chokolade

Økologisk vaniljeis med
varm chokolade

49,-

25,AFFOGATO
KAGE
Et valgfrit stykke hjemmebagt kage.
Spørg personalet for dagens udvalg

55,-

En kugle økologisk vaniljeis med en
dobbelt espresso

49,ISLAGKAGE
Valgfrit stykke hjemmelavet islagkage
Spørg personalet for dagens udvalg

CHOKOLADE MENU
Vælg tre dessertchokolader fra disken i
butikken, og en valgfri varm chokolade,
kaffe eller the

65,-

55,MILKSHAKE
4 kugler valgfri is, blendet med mælk
og toppet med flødeskum

59,FLØDEBOLLE MENU
Vælg to miniflødeboller fra disken
i butikken, og en valgfri varm chokolade,
kaffe eller the

65,-

ISDESSERT
Vælg mellem vores forskellige
portionsanrettede isdesserter.
Spørg personalet for dagens udvalg

59,KAGE MENU
Et stykke hjemmebagt kage
med en valgfri varm chokolade,
kaffe eller the

BROWNIE MED ØKOLOGISK VANILJEIS

89,-

65,-

Et stykke brownie med økologisk vaniljeis.

BESTIL VENLIGST I BAREN

ANRETNINGER
CHOKOLADE BRUNCH
Chocolate spread, pålægschokolade, jordbær dyppet i både ruby og mørk chokolade, æblerøget
cheddarost, trøffelsalami, flamberet grape med kakaonibs, skyr med hjemmelavet chokolademüsli
og sæsonens dragémandler. Serveret med hjemmelavede surdejsboller, rugbrød og knækbrød

149,- pr. person
AFTERNOON TEA
Lille sandwich m. salami og pesto, lille sandwich m. parmaskinke og pesto, hjemmebagt
rugbrød, surdejsbolle med chocolate spread, æblerøget cheddar, knækbrød, brownie,
cookie, jordbær dyppet i chokolade, chokoladescones, flødeboller og fyldte chokolader.
Inkl. en kande te eller en valgfri varm chokolade/kaffe. Bestilles af minimum to personer

225,- pr. person
CHOKOLADE TAPAS
Parmaskinke, trøffelsalami, æblerøget cheddarost, pesto, Hispaniola chokolade pastiller med
salt, chocolate spread, jordbær dyppet i både ruby og mørk chokolade, melon og sæsonens
dragémandler. Serveret med hjemmelavede surdejsboller, rugbrød og knækbrød

149,- pr. person

SMÅ ANRETNINGER
SKYR MED HJEMMELAVET CHOKOLADE MÜSLI
Toppet med ekstra chokolade

35,RØD GRAPEFRUGT
½ grapefrugt med flamberet rørsukker og kakaonibs på toppen

25,JORDBÆR
Tre jordbær dyppet i enten ruby chokolade, mørk chokolade eller begge dele

25,CROISSANT
Almindelig eller med chocolate spread

25,-/35,HJEMMELAVET SURDEJSBOLLE ELLER RUGBRØD
Pris pr. bolle eller skive. Inklusiv smør.

1 stk 15,-/ 2 stk 20,Tilkøb til surdejsboller og rugbrød:
Æblerøget cheddarost, parmaskinke, trøffelsalami ,
basilikumpesto, chocolate spread, pålægschokolade (to skiver)

1 stk +20,- / 2 stk +30,-

BESTIL VENLIGST I BAREN

