CHOKOLADE DRIKKE
SIGNATUR VARM CHOKOLADE

Varm chokolade lavet på én af vores 22 forskellige rene
chokolader. Serveret med flødesku m og chokoladespåner på
toppen. Spørg vores personale, så finder de den chokolade, du
bedst kan lide. Ellers kan du vælge mellem vores klassikere; hvid på
28%, lys på 33% eller mørk på 71 ,6%.
Valget er dit
4 9,-

CHOCOLATE ON THE ROCKS

VARM CHOKOLADE MED INGEFÆR

Iskold chokolademælk lavet på én af vores 22 rene chokolader.
Serveret med isterninger, flødesku m og chokoladespåner på
toppen. Spørg personalet, så finder vi den chokolade, du bedst
kan lide. Ellers kan du også vælge mellem vores klassikere; hvid
på 28%, lys på 33% eller mørk på 71 ,6%.
Valget er dit

1 00% mørk chokolade fra H ispaniola med
su kkersyltet ingefær og toppet med flødesku m
og chokoladespåner.
4 9,-

4 9,-

KAFFE & THE
AMERICAN O/CH OCOCAN O

CAFE LATTE/CH OCOLATTE

35,-

4 5,-

ESPRESSO/CH OCOSPRESSO

CAPPUCCIN O/CH OCOCIN O

25,-

4 5,-

ISKAFFE

ÅRSTIDENS THE

D obbelt espresso med eller u den
chokolade, serveret med mælk og
isterninger

Vælg mellem Spring time, Su mmersweets,
Au tu mn notes , Cosy Winter wonders,
Christmas time og love bites

4 9,-

35,-

CHAI LATTE

SUMMER SHAKE

Tiger Spice

Iskold chokoladeshake lavet på lys
chokolade og passionsfru gt.
Serveres med flødesku m.

4 5,-

4 9,-

KAGE & DESSERTER
CHOKOLADE MENU

D u kan vælge tre dessertchokolader fra disken i bu tikken,
og de bliver serveret med en valgfri varm chokolade,
kaffe eller the.
65 ,-

FLØDEBOLLE MENU

D u kan vælge to mini flødeboller fra disken i bu tikken, og
de bliver serveret med en valgfri varm chokolade, kaffe
eller the.
65 ,-

HJEMMELAVET COOKIE

Med 70% mørk chokolade fra Cu ba
25,-

ANRETNINGER
CHOKOLADE BRUNCH

Chocolate spread, pålægschokolade, jordbær dyppet i
både ru by og mørk chokolade, æblerøget cheddarost,
trøffel salami, flamberet grape med kakaonips, skyr med
hjemmelavet chokolade mü sli og sæsonens
dragémandler. Serveret med hjemmelavet su rdejsboller.

149,- pr. person

AFTERNOON TEA

lille sandwich m. salami og pesto, lille sandwich m.
parmaskinke og pesto, su rdejsbolle med chocolate
spread, æblerøget cheddar, brownie, cookie, jordbær
dyppet i chokolade, chokoladescones, flødeboller og
fyldte chokolader. Inkl. 1 kande te eller 1 valgfri varm
chokolade/kaffe – minimu m 2 personer.

225,- pr. person

CHOKOLADE TAPAS

Parmaskinke, trøffel salami, æblerøget cheddarost,
pesto, H ispaniola chokolade pastiller med salt,
chocolate spread, jordbær dyppet i både ru by og mørk
chokolade, melon og sæsonens dragémandler. Serveret
med hjemmelavet su rdejsboller

149,- pr. person

SMÅ ANRETNINGER
HJEMMELAVET SURDEJSBOLLE

Serveret med chocolate spread, pålægschokolade og smør.

69,HJEMMELAVET SURDEJSBOLLE

Serveret med æblerøget cheddarost og smør.

69,SKYR MED HJEMMELAVET CHOKOLADE MÜSLI
Toppet med ekstra chokolade.

35,RØD GRAPEFRUGT

½ G rapefru gt med flamberet rørsu kker og kakaonips på toppen.

25,JORDBÆR

D yppet i chokolade. D u kan vælge mellem ru by og mørk chokolade, eller
begge dele.

25,-

DRIKKEVARER
LÆSKEDRIKKE
Ø KO LO G ISK RABARBER SAFT
Ø KO LO G ISK H YLD EBLO MST SAFT
Fra Montau k
(0,33cl)

HVIDVIN
Vieilles Vig n es Blan c
Chateau Fontaréche, Frankrig
Lidt lemon, citru sfru gter

75/375,-

40. Coca Cola

ROSÉ

Coca Cola Zero

Trad ition Corbières Rosé

(0,25cl)

30.-

Château Fontarèche, Frankrig

Røde frugter, mynte, frisk

75,-/375,-

ISVAN D / DAN SK VAN D , 1 l

25. -

RØDVIN
Vieilles Vig n es Rou g e

Chateau Fontarèche, France

ISTHE

G reen tea Arizona

49.-

Røde frugter, krydderier

75/375,-

MOUSSERENDE
Bru t Réserve, Cremant de Bou rgogne
Albert Bichot, Frankrig

Citrus frugter, blomsternoter, tør

99/475,-

