BROADWAY
AMERICAN STEAKHOUSE
koffie&thee
KOFFIE

€

Koffie					
Espresso				
Dubbele espresso			
Koffie verkeerd			
Koffie met slagroom			
Cappuccino				
Latte Macchiato			
** alle koffie’s zijn ook als decafé te bestellen
		
Thee					
Verse muntthee			
Verse muntthee & honing		
Warme chocolademelk		
Warme chocolademelk & slagroom
Irish koffie (Irish Whisky) 			
French koffie (Grand Marnier)		
Spanish koffie (Tia Maria)		
Brazil koffie (Kahlua & Tia Maria)
Italian koffie (Amaretto)		

2.75
2.75
3.5
3
3
3
3

THEE
DUTCH BREAKFAST 		

Onze niet zo gewone, gewone zwarte
thee. Een volle Keemun thee uit Anhui,
China, waar wij witte knoppen aan hebben toegevoegd. Dit leidt tot de ronde,
stevige thee waar in Nederland al eeuwen van wordt genoten.

EARL GREY BLUE FLOWER
2.75
3
3.5
2.6
3
8
8
8
8
8

2-4 min

2-4 min

De klassieke zwarte thee met een stevige
body en aangevuld met het karakter van
de bergamot, een lichte en frisse citrusvrucht. De blauwekorenbloesem geeft
deze thee zijn natuurlijke zoetheid.

GUNPOWDER GREEN		

2-3 min

Deze biologische groene thee uit
Zhejiang, China is een absolute klassieker.
De naam komt van de ronde vorm van
de theebladeren. De thee kenmerkt zich
door zijn kruidige en licht rokerige aroma.

SENCHA SENSATION		

2-3 min

Frisse biologische melange van groene
sencha thee met citroen, verse
limoenschil en pittige gember. Een hint
van zoetige kaneel verfijnt deze
sensationele compositie.

GREEN JASMINE 		

Laat de thee uit het bakje in het
zeefje vallen
in deze kaart
staat per
theesoort de
ideale zettijd

De methode voor aromatiseren van de
Chinese groene jasmijn thee – het
toevoegen van verse jasmijn bloemen –
wordt al ruim 1.000 jaar toegepast.
Dit leidt tot een krachtige, bloemige en
zoete thee.

WHITE PARADISE		

plaats het zeefje in het
lekbakje en geniet van
echte thee!

2-3 min

Een exclusieve blend van witte thee, aangevuld met de zoete smaak van lychee,
rozenbladeren en citroengras.
De toegevoegde thee”steentjes” zijn
ideal voor het bereiden van een pot
thee. Eén van onze favorieten!

AFRICAN ROOIBOS 		

				

2-3 min

3-5 min

Pure, biologische Zuid Afrikaanse rooibos.
Perfecte maagvriendelijke en
cafeïnevrije dorstlesser. Mild en aangenaam van smaak.

HERBAL CHAI			

3-5 min

Blend van kruiden, fruit melange en
specerijen. De typische kruidige smaak
van kaneel en kamille wordt lichtelijk
gecompenseerd door de smaak van
sappige appels.

“Desserts are like mistresses.
They are bad for you,
so if you are having one,
you might as well have two!”

Desserts

chef Alain Ducasse

Ice cream

Specialty Pie’s & Jumble

BROWNIE OR BUST

Creamy Brownie Ice cream,
rich of brownie chunks. – 5.5

DOWNTOWN MANHATTAN CHEESE CAKE

Old fashioned New York style Cheese cake. – 6

SALTY SWEET CARAMEL

Smooth Caramel Ice cream and a touch of
sea salt and caramel fudge. – 5.5

FOREST FEAST

Delicious Cheese cake Ice cream with a flavorful
forest fruit swirl. – 5.5

COSMIC CHOC

OREO COOKIE BASH

An OREO® cookie universe of white ‘n milk
chocolate cream, starry with OREO® chunks,
showered with dark chocolate drizzle. – 7.5

WILD LEMON MERINGUE PIE

Yummy Chocolate Ice cream rich of
chocolate chunks. – 5.5

Butter cake bottom and wild Italian lemon,
covered with fluffy sweetened meringue, makes
this piece of pie our crew’s favorite! – 5.5

O.M.G. RED VELVET!

CHOCOLATE MOUSSE FEVER

Tasty Red Velvet Ice cream, O.M.G.! – 5.5

Home-made Chocolate Mousse. – 6.5

CLASSIC SUNDAE ICE CREAM

Smooth Vanilla Ice cream, loaded with
chocolate sauce and garnished with
whipped cream. – 6.25

Sorbet Ice cream

COMFY CONFESSIONS FOR ONE OR TWO

WICKED MINTY LEMON

Amazing Lemon sorbet Ice cream with an elegant
touch of mint. – 5

Choose one Specialty Pie and two of your
favorite scoops of Ice cream, served with a
touch of whipped cream.
Feel free to share or to indulge yourself! – 7.5
(add 1.5 for Oreo Cookie Bash)

MANGO MADNESS

Lip smacking Indian Mango sorbet Ice cream. – 5

Yoghurt Ice cream

GRAND DESSERT

SWANKY STRAWBERRY

Rich Strawberry swirled Yoghurt Ice cream. – 5.5

BEE-BUZZING YOGHURT

Heavenly delicious Honey Yoghurt Ice cream. – 5.5

Mix ‘n Match
Choose three of your favorite scoops of any Ice
cream. – 5.5

Toppings:
Hot chocolatesauce 		
Whipped cream/slagroom

€ 1.5
€1

ITALIAN GOODBYE

Choose two Specialty Pie’s and four of your
favorite scoops of Ice cream, topped with
whipped cream and chocolate sauce.
Served to share! – 16
(add 1.5 for Oreo Cookie Bash)
“Italian Goodbye”
The act of leaving a social event with a prolonged goodbye, similar toItalian families, due
to hugging each individual and spawning new
topics of discussion in an endless cycle. “Hunny
I swear I was planning on leaving the restaurant
at 9, but once I finally said goodbye to everyone
Steve ordered a Grand Dessert, and I got
stuck in an Italian Goodbye for the last 3 hours.

