Warme dranken
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Thee
Verse muntthee
Griekse koffie
Warme chocomel
Slagroom

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,75
€ 2,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,80
€ 0,50

Welkom bij

Mix koffie
Irish koffie
French koffie
Italian koffie
Spanish koffie
D.O.M. koffie
Tendoura koffie
met Griekse kruidenlikeur
Korfou koffie
met Griekse manderijnlikeur
Kleine Griek koffie
met Metaxa en manderijnlikeur

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,25
€ 7,00
€ 7,50

IJs koffie
Frape
Frape met vanillie ijs
Frape speciaal
met vanillie ijs en Baileys
Fredo espresso
ijskoude espresso
Fredo cappuccino
ijskoude cappuccino

€ 3,00
€ 4,50
€ 6,50
€ 3,50
€ 3,75

Dessert- &
koffiekaart
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IJsjes

Griekse lekkernijen

Pagoto aplo
vanillie ijs met slagroom

€ 5,50

Sokolatina
chocoladetaart met ijs en slagroom

€ 7,75

Pagoto me meli
ijs met honing, walnoten en kaneel

€ 7,75

Baklava
bladerdeeg met walnoten en honing

€ 6,00

Dame Blance
€ 6,90
vanillie ijs met chocoladesaus en slagroom

Baklava ma pagoto
bladerdeeg met walnoten, honing en ijs

€ 7,25

Pagoto me frouta
ijs met verse vruchten en slagroom

€ 7,90

Kadaifi
sliertjes deeg met walnoten en honing

€ 6,00

Pagoto De Kleine Griek
ijs met verse vruchten, koumquat
(mandarijnlikeur) en slagroom

€ 8,75

Kadaifi me pagoto
sliertjes deeg met walnoten, honing en ijs

€ 7,25

Pagoto tendoura
ijs met honing, walnoten, tendoura
(kruidenlikeur) en kaneel

€ 8,90

Pagoto caramella
karamel en vanille ijs met karamelsaus,
slagroom en hazelnootjes

€ 7,90

Pagoto pediko
kinderijsje

€ 4,50

Jaourti me meli
€ 5,90
Griekse yoghurt met walnoten en honing
Jaourti me frouta
€ 6,90
Griekse yoghurt met verse vruchten en honing
Grand dessert
€ 10,25 p.p.
combinatie van lekkernijen (min. 2 pers)
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