The Blazin' Dessert
5e jaargang

Sluit het etentje af met een heerlijk dessert

Na een uitgebreid diner genieten van een heerlijk dessert of kop koffie?
Streel je ogen en tong met de Sweets & Coffees van Blazin' Burgers.

Savin' at Blazin'

Bij elk hoofdgerecht krijg je een stempel voor op je
stempelkaart. Heb je een volle kaart? Dan krijg je € 7,50
korting op je volgende bestelling.
De exacte spelregels vind je op ons stempelkaartje, die je
bij de kassa kunt vinden.

ZIN IN EEN HEERLIJK GLAS WIJN
OF SPECIAAL BIER?
Bekijk onze selectie met prachtige
witte, rode en rosé wijnen en
verschillende bieren op onze
bier– & wijnkaart. Verrassend
lekker bij uw burger!

volg jij ons al?

Wil je graag op de
hoogte zijn van onze
laatste burgers,
specials en andere
activiteiten? Volg
ons dan op Facebook
& Instagram.

dessert of the season
Blazin’ Burgers presenteert elk
seizoen een nieuw “dessert of the
season”. Deze gerechten worden
bereid met overheerlijke seizoensgerelateerde producten. Vraag
een van onze medewerkers voor
meer informatie!

sweets
blazin’ brownie

€ 7,25

dessert of the season

€ 7,50

crazy caramel

€ 7,95

Huisgemaakte brownie met vanille ijs,
caramel en slagroom.

Een heerlijk dessert gebaseerd op het
seizoen. Vraag onze medewerkers voor
meer informatie.

Taartje van salted caramel, vanille
ijs, blokjes caramel en slagroom.

lemon fingers

€ 7,95

toddler treat

€ 4,95

Ben & Jerry’s

€ 4,25

el maestro

€ 6,95

Lange vingers met citroen, vanille ijs,
meringue, slagroom en limoncellosaus.

Voor de kleintjes, vanille ijs met
slagroom en smarties in een leuke
verzamelbeker.

Wij hebben wisselende smaaksensaties,
vraag één van onze medewerkers welke
we vandaag in huis hebben!

coffees
sweets & coffee

€ 6,95

the ironic irish

€ 6,95

fine frenchy

€ 6,95

Vainilla Sueño

€ 6,95

Kopje koffie met een kleine etagère
met kleine zoetigheden.

Ierse koffie met Jameson whisky.

Italiaanse koffie met Amaretto
Disaronno.

Franse koffie met Cointreau.

Spaanse koffie met Licor 43.

jamaica blue mountain

€ 6,95

Jamaicaanse koffie met Tia Maria.

Coffee of the month
special coffee

Elke maand introduceren wij een
nieuwe koffie van de maand. Vraag
één van onze medewerkers voor
meer informatie (prijs varierend).

