8.60

Lunch Proeverij (min. 2 personen)
Kleine pomodori- of mosterdsoep, gevolgd door een 4-tal kleine lunchgerechten.
Laat u verrassen.
14.50 p/p

Losse thee 2.40

R

Belgische Chocolade truffel
Het genot van chocolade, zonder de calorieën!
Zwarte thee met krokante stukjes cacaoboon.

NT

Huisgemaakt saucijzenbroodje
Huisgemaakte appeltaart
Citroen- cheese cake
* slagroom 0.70

3.60
3.60
3.60

Koude dranken

Sisi | Sourcy | Pepsi | Pepsi Max
Bitter lemon | Cassis | Tonic | Appelsap
Lipton | Fristi | Rivella | Bitter lemon
Melk
Verse jus d’orange

2.40
2.50
2.50
2.20
2.90

Groene thee Vitamientje
Groene thee vol vitamientjes: groen thee,
zwarte thee, wortel, citroen, sinasappel, ginko,
tulsi, munt, hibiscus, zoethout en goudsbloem.

Aangepast aan het seizoen serveren wij in 3-gangen; verschillende sandwiches, quiche,
huisgemaakte scones met lemon curd, jam en clotted cream. Tenslotte allerlei zoete
lekkernijen, zoals home made taartjes, cake, sweet bites, bonbon en bijvoorbeeld nougat.
Tijdens de high tea schenken wij onbeperkt uit ons losse thee assortiment. Wanneer u een
kopje koffie wenst is dit ook mogelijk. Te reserveren tussen 12:00 - 16:00 uur.

Heineken 0.22 (tap)
Bier van ’t Moment (tap)
Radler 0.0% | Radler rood 0.0%
Texels Skuumkoppe | Brand Weizen
Koninck | Affligem dubbel, blond, triple
Liefmans Fruitesse | Vedett White
Sherry medium | dry
Martini rood | wit
Port rood | wit
Huiswijn rood | wit | rosé
Jonge | Oude | Coebergh | Vieux
Korenwijn | Jutterbitter | Beerenburg
Jägermeister
Campari | Gin | Tia Maria | Baileys
Sambuca | Cointreau | Drambuie
Dom Benedictine | Grand Marnier
Amaretto | Limoncello | Southern Comfort
Courvoisier VSOP | Likeur 43
Calvados | Lagavulin | Dalwhinnie
Borrelgarnituur Broekhuizen (12 stuks)
Portie bitterballen (8 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Brood kruidenboter/aïoli (2 personen)

2.70
4.20
3.40
4.20
4.20
4.20
3.60
3.60
3.60
4.00
2.90
2.90
2.90

4.20
9.60
6.40
6.40
3.60
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Enkhuyser thee melange
Thee met specerijen uit de rijke geschiedenis
van de V.O.C. Zwarte thee met kaneel, saffloerbloesem, amandel en aroma.

Bier en gedistilleerd

N

I feel Calm
Heerlijke geurige Rooibos melange: rooibos,
kamille, valeriaan, rosemarijn, sinasbloesem
en damiana

3-gangen 23.50 p.p

2.40
2.50
2.40
2.90
2.60
2.90
7.30
2.90
2.40
3.20
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Kaneelster
Groene thee met een pittige kaneelsmaak:
groene thee, citrusschillen, kaneel,
rozenblaadjes, geschaafde amandel,
kruidnagel, vanille en kardemon

High Tea

Koffie
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Irish | French | Spanish | Kiss of fire
Warme chocomel met slagroom
Losse thee zie theekaart
Verse munt thee - honing

ZE

Rooibos Creme Brulee
De koning onder de desserts! Stukjes carobe,
zoet bramenblad, zonnebloemblaadjes,
tonkaboon extract, vanille, amaranth

B

Theekaart

Warme dranken

ES

appel - kaas - spek - gember

TAU R A

naturel 5.90

ES

Keuze uit:

I

R

Huisgemaakte pannenkoeken

KHU
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8.50
9.80
8.90
9.40
8.60
13.90
14.80
14.20
8.20
9.80
8.50
8.50
9.60
13.90
8.80
7.60
8.80
5.90
5.90
5.90
6.20
6.75
6.75
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Boerenbrood rundercarpaccio – parmezaan – pesto – pijnboompitten
Clubsandwich tonijnsalade – gerookte zalm
Mexicaanse wrap; gehakt – ui – paprika – champignon – chilisaus – kaas
Omelet brie – tomaat – ui – champignons
Uitsmijter beenham – kaas
Salade gamba’s – chilidressing – knoflookcroutons
Homemade Burger Special – spek – ui – spiegelei – verse frites
Kipsaté – frisse salade – verse frites
Boerenbrood tonijnsalade – ei – rode ui – paprika – kappertjes
Clubsandwich Classic gerookte kip – kerriemayo – spek – tomaat – eiersalade
Boerenbrood warme beenham – mosterdsaus
Boerenbrood warm vlees – satésaus
Gebakken champignons – spek – ui – paprika – boerenbrood
Salade rundercarpaccio – parmezaan – pesto – pijnboompitten
Italiaanse bol gevuld met huisgemaakte kippenragoût
Boerenbrood twee vlees– of groentekroketten – mosterd
Huisgemaakte bal gehakt XL in pannetje jus – boerenbrood
Toasted boerenbrood Broekhuizen – salami – ui – kaas – kruidenboter
Toasted boerenbrood kip – sambal – kaas – ui
Toasted boerenbrood tonijnsalade – gesmolten kaas – tomaat
Toasted boerenbrood geitenkaas – pesto – tomaat
Pomodorisoep – boerenbrood – kruidenboter
Mosterdsoep – appel – boerenbrood – kruidenboter

B

Lunchspecials

A

