ZEN RESTAURANT LOUNGE

ZEN RESTAURANT LOUNGE
Rijksstraatweg 51 2121 AB Bennebroek Tel: 023 5848732
www.zenrestaurant.nl
facebook.com/ZenBennebroek51
https://twitter.com/zenbennebroek
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Dessertkaart

Dessert Wijnen

Speciale koffie

Noble Late Harvest Delaire Graff Estate							
glas € 6,50
Stellenbosh Zuid-Afrika n.m. ( natuurproduct )
rijpe abrikoos en perzik, met intense smaak van honing en noten, maar fruit zoals lychee.
De houtopvoeding van de hier gebruikte semillion en sauvignon blanc geeft extra
complixiteit aan de wijn
Muscat de Frontignan					
				
Chateau de la Peyrade ( Frankrijk )
Ongekende frisheid in deze wijn. Juist de verfijnde zuurgraad in de wijn doet
het natuurlijk zoet nog meer tot haar recht komen. Complete elegante en verfijning

glas € 4,50

Port								
					
10 years old tawny port Taylors Fladgate & Yeatman
Deze zacht bruin gekleurde port met licht oranje schittering heeft ontwikkelde maar
toch frisse neus met verse noten, rijp fruit en vijgen. In de mond is hij elegant
en vriendelijk met zoethout aroma’s, mokka, koffie, chutney en cacao.

€ 5,50

Monte Scroppino ( een symfonie van wodka, mousserende wijn en limoenroomijs )		

€ 6,50

Yamazaki Single Malt Whisky 									

€ 12,50

Dessert
Surprise Dessert
Pancake Desire
East Meets West
Shiro Goma		
Creme Brulee		
Yukumi Daifuku
Kinderijsje		

( laat U zich verrassen )							
( flensje gevuld met roomijs , geflambeerd met cointreau )			

					
( witte sesamijs met caramel )						
( met spekkoek- dressing van pandan )					
( roomijs omhuld in Japans rijstdeeg )					
( vanille ijs geserveerd in een surprise beker )				
( romige spekkoek met kaneelijs )

€
€
€
€
€
€
€

7,00
7,50
6,75
6,00
8,00
6,50
5,25

Irish coffee ( Jameson whisky )								
French coffee ( Grand Manier )								
Spanish coffee ( Tia Maria ) 								
Italian coffee ( Amaretto )									

€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,75
3,25
2,75
4,50
3,00
3,25
2,50
2,50
2,50
3,25

Koffie – Thee
Koffie												
Cappucino											
Espresso											
Dubbele espresso										
Koffie verkeerd										
Latte Machiato										
Thee												
Jasmijn thee											
Japanse thee ( groene thee )									
Verse munt thee										
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