Natuurlijk genieten............

Griftdijk 29 ♦ Woudenberg ♦ 033-2583847
www.theeschenkerij-eldorado.nl

Welkom bij Eldorado………..

Van harte welkom in onze Theeschenkerij. Tot en met de zomer van 2010 stonden wij
bekend als kwekerij Eldorado en verkochten perkplantjes. Na 40 jaar bloemen en planten
kweken, hebben we besloten het roer om te gooien en een nieuwe uitdaging aan te gaan.
In het verleden hebben we reeds met veel plezier in de horeca en toeristische branche
gewerkt. Vanaf juni 2011 doen we dat weer als Theeschenkerij. Wij genieten elke dag van
de plek waar wij wonen. Graag laten we u hier op dit unieke plekje van meegenieten. Van
de theetuin, de verse gebakken taart, een lunch, uitgebreide hightea, evening tea of een
geheel verzorgd feest. Bijna alles is mogelijk.
Ook voor een leuke cadeautje kunt u bij ons terecht in ons winkeltje Thee & Taart. Leuk
om te geven, te krijgen of om u zelf eens lekker te verwennen.
Succesvolle workshops en vergaderingen

Bent u opzoek naar een unieke locatie voor een vergadering, workshop of teamdag?
Dan bent u bij Eldorado aan het juiste adres. Wij bieden u een sfeervol ingerichte zaal met
alle benodigdheden voor een succesvolle dag. Uiteraard omlijsten wij deze dag graag
voor u met de door u gewenste lunch, afsluitende borrel of evening tea.

Hap en trap, op pad met de vierfiets

of een solex high tea staan garant voor een
geslaagde en gezellige teamdag. Uiteraard ook leuk met het gezin, de familie of vrienden.

Kerstbomen

Het is misschien nog ver weg en waarschijnlijk staat u hoofd er nog helemaal niet naar .
Maar in december kunt u bij ons ook terecht voor een kakelverse kerstboom. Deze kweken
wij in een bosje naast de Theeschenkerij. U kunt uw kerstboom gewoon rechtstreeks uit het
bos kiezen waarna wij hem er voor u uitspitten. Dit alles in de weekenden met een
authentieke kerstsfeer met warme choco, kampvuur en Kerstman.

Onze lunchgerechten
(de keuken is open tot 16.00 uur)

Soep

€ 4,50

Broodje gezond* Wit pistoletje of bruine bol met ham, kaas, sla, komkommer,
ei, tomaat en saus

€ 5,50

Clubsandwich bacon of zalm* Geroosterd wit of bruin brood met gebakken bacon,
komkommer, tomaat en saus (Meerprijs zalm € 0,75)

€ 6,75

Broodje Eldorado* Wit pistoletje of bruine bol met aubergine, tomaat, ui,
champignons en geraspte kaas

€ 5,50

Broodje Tonijn* Wit pistoletje of bruine bol met sla, tonijnsalade en ei

€ 5,50

Pan d’Eldorado Panini met ui, chorizo, kaas, tomaat, champignons

€ 5,50

Uitsmijter* 3 eieren met wit of bruin brood
Ook te verkrijgen met ham/kaas/spek (per supplement € 0,50)

€ 6,75

Twee kroketten met wit of bruin brood

€ 5,95

Tosti Kaas en/of ham*

€ 3,50

Tosti Kaas, ham en ananas*

€ 3,95

Tosti Geitenkaas Donker brood belegd met geitenkaas
met honing en krokant gebakken bacon (ook vegetarisch verkrijgbaar)

€ 5,50

Tosti Bacon & Egg Extra dik gesneden lampionbrood met smeuïge omelet,
krokante bacon, cheddar kaassaus en tomatenketchup

€ 5,50

Tosti Caprese Kruidige focacciabol met tomaten bruschetta, mozzarella en jong
belegen kaas

€ 4,95

Tosti Zalm Extra dik casino brood belegd met gerookte zalm,
en plakjes Reypenaer kaas.

€ 4,95

Tosti American Burger Dik gesneden lampionbrood belegd met een beefburger,
krokante bacon, cheddar kaassaus, jong belegen kaas en groente salsa

€ 5,50

Tosti Thai Chicken Dik gesneden casinobrood belegd met pulled chicken,
thaise specerijen en jong belegen kaas

€ 4,75

BoerenTosti Speltbrood belegd met ambachtelijke achterham en Reypenaer kaas

€ 4,50

Pannenkoek naturel* met stroop of poedersuiker

€ 3,50

* ook glutenvrij te verkrijgen
Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Bij de Borrel

Portie bitterballen (8 stuks)

€ 4,50

Gemengd bittergarnituur mix van warme snacks (8 stuks)

€ 4,50

Kaas tengels kaasloempiaatjes met oude kaas (8 stuks)

€ 5.50

Nacho’s met salsadip

€ 4.50

Flammkuchen met creme fraiche, pesto, spek en rode ui

€ 6.50

Flammkuchen met creme fraiche, zalm en rode ui

€ 8.50

Jonge en oude kaasblokjes met mosterd (8 stuks)

€ 6.00

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Onze koffie specialiteiten
Koffie

€ 2,00

Espresso

€ 2,00

Donkere geconcentreerde koffie gemaakt van zeer fijn gemalen koffiebonen.

Cappuccino

€ 2,25

Een heerlijke espresso met warme melk en veel melkschuim.

Koffie Verkeerd

€ 2,50

Gewone koffie met veel melk en weinig melkschuim

Latte Macchiato

€ 2,50

Espresso met melk en veel schuim in drie lagen geserveerd

Latte Macchiato Apple pie

€ 3,25

Espresso koffie met apple pie siroop, melk, een beetje chocolade en kaneel

Latte Macchiato met smaak naar keuze

€ 3,25

Latte macchiato met keuze uit o.a. de volgende smaken: amaretto, caramel,
witte chocolade en vel andere smaken, vraag ons naar de mogelijkheden

Latte Macchiato Crème brulee

€ 3,25

Latte macchiato met crème brulee siroop, en gebrande rietsuiker.

Wombargs bakkie

€ 3,25

Koffie met een vleugje amarettosiroop, slagroom en amandelschaafsel

Kinderkoffie

€ 2,50

Warme melk met melkschuim, siroop naar keuze en snoepjes
(vanille, kers, toffee of witte chocola).

Warme chocolade melk (met slagroom € 0,50 extra)

€ 2,50

Voor bij de koffie
Appeltaart
Appel-rabarbertaart
Bosvruchten kwark
Warme wafel met kersen en mascarpone slagroom (duurt iets langer)

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,50

Neem een kijkje in onze vitrine welk gebak we nog meer hebben of vraag het onze medewerkers

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Onze SpecialTea’s
glas
potje

€ 2,00
€ 3,75

Zwarte Thee:
Black spicy bombay chai (bio) Zwarte biologische thee met peper, kardemon, kruidnagel en kaneel.
Een heerlijke pittige thee.

Ceylon op Naturel zwarte thee met een vleugje citrus afkomstig uit de hooglandtuinen van Sri Lanka.
Earl grey superieur De mooiste kwaliteit Earl Grey, een melange van Darjeeling met natuurlijk
Bergamotaroma, een bloemige klassieker.

English breakfast Uitgekiende mix van Ceylon en Assam naar Engelse traditie, krachtig en vol van smaak.

Exotische droom Exotische droom thee is een zwarte thee met een exotisch smaakje. Zwarte thee met
bloemblaadjes van zonnebloemen, korenbloemen en calendulaboemen.

Keizers 7 kostbaarheden Een melange van groene en zwarte thee, met rozenbloemblad en
zonnebloembloesem en een beetje perzik. Een prachtige keizerlijke thee.

Lapsang Souchong Legendarische rookthee, krijgt zijn unieke aroma door de pijnbomen die in de regio
groeien.

GroeneThee:
Champagne Cassis Een waar genot! Lemongrass en Cassis geven deze thee een frisse en tegelijkertijd
fruitige smaak met een licht Champagne karakter. Een zachte thee die niet zo snel na bittert.

China Oolong Aangename half-gefermenteerde Oolong met halfopen blad voor een helder licht oranje kop
thee, smaakt licht naar noten.

Groene cranberry De dominerende smaak van cranberry's combineert prima met het karakter van de groene
thee. Fruitig aroma

Lentebries (bio) Een biologische melange van groene thee met bloemen en mango. Smaakt heerlijk fris en
licht zoals een lentebries.

Sencha Banaan, appel, aardbei (bio) Deze biologische groene thee is een heerlijke combinatie van
banaan, stukjes appel, goudsbloem bloemen en aardbei.

Sencha lemon Groene thee met citroengras, citroenstukjes, citroenschil en citroengranulaat. Heerlijk frisse
dorstlesser.

Sencha op Mooie licht frisse groene thee van uitzonderlijke kwaliteit. Uit Japan afkomstig.
Sencha Wintermelange Groene thee met stukjes amandel, kaneel en sinaasappel. Een hele mooie
winterse thee.

Vasten thee Deze thee is uitermate geschikt als ondersteuning bij een dieet. Een groene thee gecombineerd
met onder andere citroengras, gember, basilicum, rozenblad en kamille. De thee helpt
afvalstoffen snel afvoeren en voorkomt een hongerig gevoel.
Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Onze Special Tea’s
glas
potje

€ 2,00
€ 3,75

Witte thee
Witte thee pai mu tan Heet ook wel de witte pioen. De beroemde witte thee met het witte puntje, geeft een
mooi amberkleurige thee. Met een fris aroma en een fluweel zachte smaak.

Witte thee lavendel Witte thee met lavendel is een mooie en zachte combinatie. Voor deze heerlijke
melange hebben we Pai mu tan witte thee gemengd met de hoogste kwaliteit Lavendel. Voor de optimale
ontspanning.

Rooibos Thee:
Red chai Rooibos thee met Indiase Chai-kruiden als kardemom, gember en kruidnagel.. Een heerlijk
verwarmende en toch frisse thee, uitstekend voor in de winter of bij guur weer.

Rooibos naturell (Bio) Deze pure Afrikaanse biologische Rooibos is van een uitzonderlijk hoge kwaliteit.
Rooibos african orange Smakelijke frisse melange van rooibos, honeybush, sinaasappelschil en
sinaasappelbloesem. Een rooibos met een Afrikaanse twist.

Rooibos chocolat kiss Een heerlijke warme combinatie van rooibos thee en chocolade. Winterse thee,
zoet en kruidig.

Rooibos cranberry Heerlijke, fris zoete rooibos thee met stukjes echte cranberry.
Rooibos ginger lemon Rooibosthee met onder andere zoethout, gember, munt, zwarte peper en
goudsbloem bloemen. Fris en kruidig.

Pu Erh Thee:
Pu-Erh loose tea Pu Erh thee onderscheidt zich door haar speciale fermenteringsproces,waarbij de Pu Erh
thee na het oogsten langdurig bij een hoge luchtvochtigheid wordt gerijpt. Dit geeft Pu Erh haar bijzondere
karakter en uitgesproken smaak. In China wordt Pu Erh als gezondheidselixir gezien, welke bij vele
gezondheidsproblemen een heilzame werking heeft.

Pu-Erh blood orange Deze thee is op basis van Pu-erh met citrus en Aziatische grapefruit,
bloedsinaasappel, wortels, vruchten en kruiden. De smaak is zwaar met een zoete smaak, en een heldere, frisse,
citrus smaak.

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Onze Special Tea’s
glas
potje

€ 2,00
€ 3,75

Kruiden Thee:
Ayurveda aloe vera ginseng Biologische kruidenmelange van zoethout, kaneel, venkel, aloë vera
brokken, zwarte bessen bladeren, groene munt en ginseng aroma.

Bamboo tropical orange Bijzondere mix van bamboo bladeren citroengras, stukjes appel en sinaasappel.
Een heerlijke frisse thee.

Fleurs kruidentuintje (Bio) Een frisse biologische kruidenthee met onder andere rozenbottel, zwarte
bessen bladeren, stukjes appel, citroengras, kamille en munt, korenbloem.

Gember thee Pure gesneden en gedroogde gemberwortel. Deze thee is heerlijk en gezond want gember
heeft een positief en versterkend effect op de spijsvertering.

Green chai Een warme kruidige groene thee uit India met green gunpowder en kardemom, gember,
kruidnagel, kaneel, en peperkorrels.

Hot drop shot melange Heerlijke warme dropthee met appels, hibiscus en wortels.
Kokos meloen Heerlijke zomerse vruchtenthee met kokos, meloen en appel. Zacht en zoet van smaak.
Mannen actief Een licht pittige kruidenthee met onder andere kaneel, venkel, gember, zoethout, zwarte peper
en kruidnagel. Ook lekker als winterthee.

Vreedzame wereld Een prettige thee voor de avond met onder andere melisse, kamille en pepermunt. Geeft
een licht kruidige thee en zorgt voor een vredig gevoel.

Vreugde vuur Heerlijke zoete zachte thee van gember, mandarijn en wortel, met de frisse nasmaak van mint.

Welness kruidenthee innerlijke rust (Bio) Een zachte en rustgevende biologische kruidenthee, zeer
geschikt om 's avond en voor het slapengaan te drinken. Met citroenmelisse, zwarte bessen bladeren, brandnetel
en kamille.

Zomer zotheid Een heerlijke thee op basis van fruit die u doet verlangen naar de zomer. Smaakt zacht en
zoet en kan zowel warm als koud gedronken worden.

Zorgeloos Populaire kruidenthee met een rustgevende werking door ingrediënten als venkel, kamille,
lindebloesem en brandnetel.

Diverse andere theesoorten van Dilmah

€ 2,00

Maak uw keuze uit ons ruime assortiment Dilmah thee

Verse munt thee (alleen in het seizoen)

€ 2,25

Honing

€ 0,50

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Onze verfrissers
Cola (regular/light)

€ 2,00

Sinas

€ 2,00

7 up

€ 2,00

Ice tea

€ 2,25

Tonic

€ 2,00

Bitter Lemon

€ 2,00

Cassis

€ 2,00

Spa Rood

€ 2,00

Spa Blauw

€ 2,00

Rivella

€ 2,00

Jus d´Orange

€ 2,00

Vers geperste Jus d´Orange

€ 3,25

Appelsap

€ 2,00

Dubbel fris framboos & cranberry

€ 2,00

Fristi

€ 2,25

Chocomel

€ 2,00

Beker ranja • voor de kleintjes

€ 0,75

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

Pilsener bier
Alcoholvrij bier
Radler
2% of 0%
Wit bier
2% of 0%
Paulaner Hefe Weiβen Bier
Leffe blond
Leffe donker
Leffe tripel
Westmalle dubbel
Vedett extra white
Desperados
La chouffe
Affligem tripel
Wombaarg’s 1240 blond bier

fles
fles
fles
fles
fles, halve liter
fles
fles
fles
fles
fles
fles
fles
fles
fles

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 4,50
€ 3,25
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,50

Rode huiswijn
Witte huiswijn
Rosé huiswijn

glas
glas
glas

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

Let op: Wij kunnen maar één rekening per tafel maken. Houdt u hier s.v.p. rekening mee!

