
THEE MENU: 

 

Thee naar keuze (zie achterzijde) in kleine theepot (1pers) 40cl                               5,50 euro                                                                                  

Thee naar keuze in grote theepot (2pers) 80cl                                                                  10 euro 

Homemade ice tea (vraag naar de smaak van de dag)                                                 4,50 euro 

Butterfly pea lemonade                                                                                                       5,50 euro 

Matcha iced tea                                                                                                                     5,50 euro 

Matcha Shot                                                                                                                                4 euro 

Matcha Latte                                                                                                                            5,5 euro 

Iced Matcha Latte                                                                                                                    5,5euro 

Calabash met Maté (40cl water).                                                                                            6 euro 

Peach Tea Spritzer                                                                                                                    10 euro 

Earl Grey martini  (gin theecocktail)                                                                                     13 euro 

Matcharita ( tequila theecocktail)                                                                                        13 euro 

Zwarte thee likeur (40 ml - 21%)                                                                                             5 euro 

 

DRANKEN MENU: 

 

Koffie                                                                                                                                       3,00 euro 

Espresso                                                                                                                                  3,00 euro 

Cappuccino (volle melk)                                                                                                      3,50 euro 

Cappuccino (slagroom)                                                                                                        4,00 euro 

Koffie verkeerd (volle melk)                                                                                               4,50 euro 

(Onze koffiebonen zijn hier te koop) 

Plat water                                                                                                                                 2,5 euro  

(Wij serveren gefilterd water door de nieuwe techniek van de zerofilter). 

Glas Witte wijn (chardonnay)                                                                                               4,5 euro 

Fles Witte wijn (chardonnay)                                                                                                 21 euro 

Glas rosé wijn                                                                                                                           4,5 euro 

Fles rosé wijn                                                                                                                             21 euro 

Glas Cava                                                                                                                                      7 euro 

Fles Cava                                                                                                                                     29 euro 

Fles huis Champagne                                                                                                               65 euro 

 

SWEETS MENU: 

 

3 huisgebakken scones met cream & jam                                                                             9 euro 

 

IJS VAN GELATO GIULIANO  

Matcha roomijs met stukjes fondant chocolade                                               4,5 euro per bol                                                  

Gember roomijs met stukjes witte chocolade                           6,5 euro -2 bol , 9 euro -3 bol  

Supplement slagroom                                                                                                            1,5 euro 

 

BORDJE TAPAS ( feta, theedip, olijftapenade)                                                                      9 euro 

 

                            Voor lunch suggesties kijk op de kleinere kaart 

                                

                                 Allergenen informatie beschikbaar – product samenstelling kan veranderen 

 

 



 

                    

 

  

 

                           LUNCH MENU:   

                Kies je salade en je topping : 

Salades: 

*Koude pasta salade met mediterrane groenten  

  en rode gedroogde paprika saus.     (11 euro) 

*Koude parel couscous met oosterse groentjes en  

  dressing van olijfolie en citroen.       (11 euro)  

 

Topping: 

*Feta kaas (4 euro) 

*Gebakken licht gekruide kipfilet (+5,5 euro) 

*Noorse zalmmoot naturel (+7euro) 

 
    Al deze gerechten worden geserveerd met brood 

                      ook als take out mogelijk 

 

*BORDJE TAPAS  

(feta, theedip, olijftapenade)  (9 euro) 

 


