taste and
colour to entice.
something sweet
to be savoured.
ingredients to
satisfy the soul.
aroma to soothe
the senses.
coffee strong.
desserts and
hot drinks
inspired by the
flavours of asia

allergies and intolerances
heb je een voedselallergie of -intolerantie? laat het de
bediening weten voordat je bestelt. zij kunnen je adviseren
wat de beste gerechten voor je zijn. onze gerechten worden
bereid in ruimten waar allergene ingrediënten aanwezig zijn.
wij kunnen niet garanderen dat onze gerechten 100% vrij
zijn van deze allergenen

if you have a food allergy, intolerance or sensitivity,
please let your server know before you order. they will
be able to suggest the best dishes for you
our dishes are prepared in areas where allergenic
ingredients are present so we cannot guarantee our
dishes are 100% free of these ingredients

160

antw-may-18

ice cream

desserts

iets verfrissends om de zintuigen te verwennen.
een ijs selectie om je te verrassen

iets zoets maar anders. een selectie van desserts geinspireerd op
de smaken van azië

something refreshing to satisfy the senses.
a selection of ice creams to surprise you

something sweet but different. a selection of desserts inspired by the
flavours of asia

161 | white chocolate and ginger cheesecake (v) 6.95
geserveerd met een chili, toffee en gember saus
served with a chilli, toffee and ginger sauce

163 | banana katsu (v)

5.95

knapperige gefrituurde gepaneerde banaan. geserveerd
met gezouten karamel ijs en een chili, toffee en gember saus

5.25

801 | koffie

kokosijs met passievrucht-saus en
kokossnippers

6.95

4.95

served with caramelized sesame seeds
and a chilli, toffee and ginger sauce

3.00

803 | cappuccino

3.30

804 | caffè latte

3.70

805 | dubbele espresso

3.00

double espresso

geserveerd met frambozencompote en verse munt
served with raspberry compote and fresh mint

162

161
163

sorbet
168 | lemongrass and lime (vg)

5.50

geserveerd met verse munt
served with fresh mint

165
168
voor allergeen en intolorantie informatie, zie achterzijde van het menu
for allergen and intolerance information, please see reverse of menu

802 | espresso

served with a chocolate sauce
and caramelized sesame seeds

geserveerd met gekarameliseerde sesamzaadjes
en een chili, toffee en gember saus

6.95

3.00

4.95

167 | salted caramel (v)

layers of chocolate sponge, dark chocolate parfait
and hazelnut cream. served with vanilla ice cream

coffee

coconut topped with coconut flakes and a
passion fruit sauce

geserveerd met chocoladesaus en
gekarameliseerde sesamzaadjes

laagjes van chocolade cake, donkere chocolade parfait en
hazelnoot crème. geserveerd met vanille-ijs

165 | yuzu and lemon tart (v)

162 | coconut reika (vg)

166 | vietnamese coffee (v)

banana in crispy panko breadcrumbs. served with a scoop of
salted caramel ice cream and a chilli, toffee and ginger sauce

160 | chocolate layer cake (v)

coffee

