LUNCHGERECHTEN

(tot 16.00 uur)

Soep
Broodje gezond*

5,95

Broodje Tonijn*

8,95

Twee kroketten

8,95

Uitsmijter*

9,75

Flammkuchen mozzarella

9,15

Flammkuchen spek

9,15

Flammkuchen zalm

10,25

Witte of bruine robuuste boterham met ham, kaas, sla,
komkommer, ei, tomaat en saus

Witte of bruine robuuste boterham met sla, tonijnsalade en ei
met wit of bruin brood
3 eieren met wit of bruin brood. Ook te verkrijgen met ham/kaas/
spek.
met mozzarella, rode ui, tomaat en pesto
met creme fraiche, pesto, spek, kaas en rode ui
met creme fraiche, zalm, rode ui, sla, dillemayonaise, pesto,
kaas en ei

Tosti Kaas en/of ham*
Tosti Kaas, ham en ananas*

7,25

4,25
4,95

* ook glutenvrij te verkrijgen (meerprijs 1,00)

- 1 rekening per tafel -

LUNCHGERECHTEN

(tot 16.00 uur)

Tosti Geitenkaas

6,95

Tosti Caprese

6,95

Boeren Tosti

6,95

Tosti American Burger

6,95

Tosti Focaccia quattro formaggi

6,95

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

Kruidige focacciabol met tomaten bruschetta, mozzarella en jong
belegen kaas
Speltbrood belegd met ambachtelijke achterham en Reypenaer kaas
Dik gesneden lampionbrood belegd met een beefburger,
krokante bacon, cheddar kaassaus, jong belegen kaas en
groente salsa
Focaccia op italiaanse wijze met cherrytomaatjes rijkelijk belegd
met een mix van mozzarella, cheddar, pittige blauwschimmel en
jong belegen kaas.

* ook glutenvrij te verkrijgen (meerprijs 1,00)

Heeft u een allergie?
Vraag naar onze
allergiekaart.
- 1 rekening per tafel -

ONZE KOFFIE SPECIALITEITEN
Koffie
Espresso

2,65

Dubbele Espresso

3,50

Donkere geconcentreerde koffie gemaakt van zeer fijn gemalen
koffiebonen.

Cappuccino

Een heerlijke espresso met warme melk en veel schuim.

2,65

2,90

Koffie Verkeerd

3,30

Latte Macchiato

3,30

Latte Macchiato Apple pie

4,15

Latte Macchiato met smaak naar keuze

3,95

Latte Macchiato Crème brulee

4,15

Wombargs bakkie

4,15

Huisgemaakte icecoffee (seizoen)

4,65
3,15

Gewone koffie met veel melk en weinig schuim.
Espresso met melk en veel schuim in drie lagen geserveerd.
Espresso koffie met apple pie siroop, melk, een beetje chocolade en
kaneel.

Latte macchiato met keuze uit o.a. de volgende smaken: amaretto,
caramel, witte chocolade en vele andere smaken, vraag ons naar de
mogelijkheden.
Latte macchiato met crème brulee siroop, en gebrande
rietsuiker.
Koffie met een vleugje amarettosiroop, slagroom
en amandelschaafsel.

Kinderkoffie

Warme melk met schuim, siroop naar keuze en snoepjes (vanille,
kers, toffee of witte chocola).
- 1 rekening per tafel -

ONZE KOFFIE SPECIALITEITEN
Warme chocolade melk

3,00

Smaakje in de koffie, Latte of Cappuccino

0,60

met slagroom 0,60 extra.

We hebben heerlijke smaakjes voor in de koffie;
Karamel, hazelnoot, amaretto, crème brulée en nog vele anderen.

BIJ DE KOFFIE
Appeltaart
Appeltaart gluten vrij*
Appel-rabarbertaart
Warme wafel met kersen en slagroom*
Slagroom
* duurt iets langer
Neem een kijkje in onze vitrine welk huisgemaakt gebak we nog meer
hebben of vraag het onze medewerkers.

- 1 rekening per tafel -

3,95
4,95
3,95
6,25
0,60

ONZE SPECIAL TEA’S

2,65
4,50

Lapsang Souchong

Zwarte Thee:
Black spicy bombay chai (bio)

Zwarte biologische thee met peper,
kardemon, kruidnagel en kaneel.
Een heerlijke pittige thee.

Ceylon op

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

Rooibos Thee:
Red chai

Naturel zwarte thee met een
vleugje citrus afkomstig uit de
hooglandtuinen van Sri Lanka.

Rooibos thee met Indiase Chaikruiden als kardemom, gember
en kruidnagel. Een heerlijk
verwarmende en toch frisse thee,
uitstekend voor in de winter of bij
guur weer.

Earl grey superieur

De mooiste kwaliteit Earl Grey,
een melange van Darjeeling met
natuurlijk Bergamotaroma, een
bloemige klassieker.

Rooibos naturell (Bio)

Deze pure Afrikaanse biologische
Rooibos is van een uitzonderlijk hoge
kwaliteit.

English breakfast

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

Rooibos african orange

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

glas:
potje:

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

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.

- 1 rekening per tafel -

ONZE SPECIAL TEA’S
Rooibos ginger lemon

Rooibosthee met onder andere
zoethout, gember, munt, zwarte
peper en goudsbloem bloemen. Fris
en kruidig.

Groene Thee:

2,65
4,50

Sencha Banaan, appel, aardbei
(bio)

Deze biologische groene thee is een
heerlijke combinatie van banaan,
stukjes appel, goudsbloem bloemen
en aardbei.

Sencha lemon

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)

glas:
potje:

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

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.

- 1 rekening per tafel -

ONZE SPECIAL TEA’S

glas:
potje:

Witte Thee:

een zoete smaak, en een heldere,
frisse, citrus smaak.

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.

Kruiden Thee:
Ayurveda aloe vera ginseng

Biologische kruidenmelange van
zoethout, kaneel, venkel, aloë vera
brokken, zwarte bessen bladeren,
groene munt en ginseng aroma.

Fleurs kruidentuintje (Bio)

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

Gember thee

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

2,65
4,50

Deze thee is op basis van Pu-erh
met citrus en Aziatische grapefruit,
bloedsinaasappel, wortels, vruchten
en kruiden. De smaak is zwaar met

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.

- 1 rekening per tafel -

ONZE SPECIAL TEA’S
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.

Kruiden Thee:
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.

glas:
potje:

2,65
4,50

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
2,50
Maak uw keuze uit ons ruime
assortiment Dilmah thee

Verse gember thee
Verse munt thee

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.
- 1 rekening per tafel -

3,25
3,25

ONZE VERFRISSERS
Cola (regular/zero)
Sinas
Ice tea
Tonic
Bitter Lemon
Cassis
Spa Rood
Spa Blauw
Rivella
Vers geperste
Jus d´Orange
Schulp, appel en peer
Schulp, appel en framboos
Huisgemaakte citroenlimonade
(seizoen)
Huisgemaakte icetea (seizoen)
Appelsap
Fristi
Chocomel
Melk
Karnemelk
Beker ranja
voor de kleintjes

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
3,85
3,15
3,15
3,95
4,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

BIER PER FLES:
Pilsener bier
Alcoholvrij bier
Radler 2% of 0%
Wit bier regulier of 0%
Paulaner Hefe
Weiβen Bier 0,5 liter

Leffe blond

Leffe donker
Leffe tripel
La chouffe
Bokbier (seizoen)
Mooie Nel IPA
Texels skuumkoppe

3,25
3,25
3,75
3,75
5,95
4,75
4,75
4,75
4,75
3,75
4,75
4,00

HUISWIJN PER GLAS/FLES:
Rood
4,15/ 18,50
Wit
4,15/ 18,50
Rosé
4,15/ 18,50

1,00

- 1 rekening per tafel -

BIJ DE BORREL

(tot 16:45 uur te bestellen)

Portie bitterballen (8 stuks)
Dubbele portie (16 stuks)
Gemengd bittergarnituur (8 stuks)

11,95

Dubbele portie (16 stuks)

11,95

Mix van warme snacks

6,50
6,50

Kaas tengels

6,75

Nacho’s met kaas en salsadip
Vlammetjes

6,50

Gemengd vega-garnituur

7,25

Kaasloempiaatjes met oude kaas (8 stuks)

(8 stuks)

- 1 rekening per tafel -

7,25

ONZE ARRANGEMENTEN

(prijzen per persoon)

Lunch/brunch (minimaal 6 personen)

11,25

Lunch/brunch Eldorado (minimaal 6 personen)

20,50

High Tea

25,95

Afternoon Tea

16,95

Evening Tea (minimaal 15 personen)

27,50

Evening Tea Eldorado (minimaal 15 personen)

33,75

Verschillende broodjes, wit en bruin brood, krentenbrood,
vleeswaren, kaas, zoet beleg, koffie/thee, melk/karnemelk en een
eitje.

Verschillende broodjes, wit en bruin brood, croissantje,
krentenbrood, vleeswaren, kaas, zoet beleg, fruit, zelfgemaakte
soep, een kroket, salade, koffie/thee, melk, karnemelk en jus
d’orange.

Een 2½ uur durende High Tea waar we starten met verschillende
koude en warme hapjes. Daarna krijgt u diverse zoete hapjes, eigen
gemaakte taart en fruit. Inclusief 2½ uur onbeperkt thee/koffie.

Diverse soorten zoete hapjes en eigen gemaakte taart. Inclusief 1½
uur onbeperkt thee/koffie.

Buffet bestaande uit warme gerechten zoals bijv. stoofpot, kip
cashewnoot, kippendijen, gehakballetjes, satésaus, loempia’s,
rijst, frites en aardappelgratin. Het koude gedeelte bestaat uit
verse haring, makreel, gerookte zalm, eitjes met ravigottesaus,
rauwe ham met meloen, diverse soorten salades, stokbrood met
kruidenboter.

Buffet bestaande uit warme gerechten zoals bijv. stoofpot, kip
cashewnoot, kippenpootjes, gehaktballetjes, satésaus, loempia’s,
rijst, frites en aardappelgratin. Het koude gedeelte bestaat uit
rosbief, verse haring, paling, makreel, garnalen, gerookte zalm,

- Minimaal 1 dag van tevoren reserveren - 1 rekening per tafel -

ONZE ARRANGEMENTEN

(prijzen per persoon)

rauwe ham met meloen, diverse soorten salades, stokbrood met
kruidenboter.

Dessert buffet de luxe (minimaal 15 personen)

Bestaande uit: 3 soorten ijs, pudding en bavarois, slagroom en
fruit.

8,75

BBQ (minimaal 15 personen)

23,95

BBQ Eldorado (minimaal 15 personen)

28,95

Hamburger, bbq worst, speklap, saté stokje en een drumstick, een
salade, friet, komkommersalade, tomatensalade, diverse sausjes en
stokbrood met kruidenboter.

Hamburger, bbq worst, saté stokje + 3 andere soorten vlees of
vis. (keuze uit: biefstuk, lamskoteletje, spareribs, zalm of een
garnalenspies), 2 soorten salades, friet, komkommersalade,
tomatensalade, diverse sausjes, stokbrood met kruidenboter,
rabarber en fruit.

Feestje

Ontvangst koffie/thee en gebak, diverse hapjes (warme en koude),
zoutjes en onbeperkt drank, exclusief buitenlands gedistilleerd.

3 uur
4 uur

22,75
25,25

- Minimaal 1 dag van tevoren reserveren - 1 rekening per tafel -

ONZE ARRANGEMENTEN

(prijzen per persoon)

Drankenarrangement

Wij bieden u de mogelijkheid om uit te breiden met een
drankenarrangement. Onbeperkt drank tijdens de gehele periode
(exclusief buitenlands gedistilleerd), met evt. tot slot een kopje
koffie.

Drankenarrangement gedurende 3 uur
Drankenarrangement gedurende 4 uur
Andere wensen?
Laat het ons weten en wij maken voor u een passend aanbod.

Prijzen onder voorbehoud

- Minimaal 1 dag van tevoren reserveren - 1 rekening per tafel -

18,75
21,75

