DRANKEN
Thee
Kies de thee van onze speciale theekaart of loop even naar binnen in het theehuis.
Daar adviseren wij u graag bij het kiezen uit de meer dan 150 soorten losse thee van
Tea4You. Alle soorten losse thee die wij schenken zijn ook te koop in onze winkel.
Thee per kop
Groot glas thee
Verse muntthee (april tot en met september)
Theeproeverij voor 1 persoon
2 soorten thee en een pot met heet water
Theeproeverij voor 2 personen
4 soorten thee en een grote pot met heet water

€ 1,95
€ 2,25
€ 2,50
€ 4,50
€ 6,95

Overige warme dranken (+ slagroom € 0,50)
Koffie
Cappuccino/ koffie verkeerd/warme chocolademelk
Latte macchiato
Vanilla Chai Latte
Grandma’s “Hot Chocolate” kies uit de speciale smaken (puur, kaneel, koffie, witte chocolade, sinaasappel, ster-anijs)

€ 2,00
€ 2,20
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,95

Koude dranken
Diverse frisdranken
Verse sinaasappelsap
Koude chocolademelk
Ranja met een rietje
Beker melk of karnemelk
Alcoholvrij bier per flesje
Radler 0.0%
Bier flesje

Voortsche Bieren
Heerlijk streekbier kies uit de speciale smaken de Vlier, de Dwaes, de Vorst en de Boq

Wijn

Meer weten over onze wijnen? Vraag naar onze wijnkaart!

€ 2,20
€ 2,95
€ 2,25
€ 0,95
€ 1,75
€ 2,25
€ 2,75
€ 2,75
€ 4,00

per glas vanaf € 3,50

ZO E T E L E K K E R N I J E N
Geniet van onze huisgemaakte producten voor de lekkere trek.
De keuken sluit om 17.00 uur.

Gebak
Appeltaart van “Beatrijs”

€ 2,95

Limoen Pie met slagroom

€ 3,25

Scharreltaartje met slagroom (warm gebakje van bladerdeeg met custardvulling)

€ 3,25

“Zeumers” fruittaartje

€ 3,25

Koeken en cake
Appel-lemon kruimelkoek

€ 1,95

Arretjescake (Pure chocolade cake uit grootmoeders tijd)

€ 1,95

Marsepein/amaretto cupcake

€ 2,25

Gluten-/lactose vrije cake of koek

€ 2,25

Dadel-notenkoek

€ 2,75

Boerenbrok (boterkoek met bitterkoekjes en rum)

€ 2,50

Engelse scone met lemon curd en dutch-cream

€ 2,95

Meer uitgebreid
Even proeven voor 2 personen;
Proeverij “ Koek voor bij de koffie”;
arretjescake, boerenbrok, appel-lemon kruimelkoek en dadel-notenkoek

€ 4,95

Proeverij “Lekker bij de thee” ;
mini kokosmakronen, brownie met noten, handwerk bonbon

€ 5,95

Zoet op de plank voor 1 persoon

mini scharreltaartje met slagroom, brownie met noten, scone met lemoncurd en dutch-cream

Zoete high tea voor 1 persoon

€ 7,50
€ 12,50

Meringue met zoete mascarpone vulling, engelse scone met lemon-curd en
dutch cream, appeltaart met slagroom, mini kokosmakroon, schaaltje met kleine
zoetigheden en 2x koffie of thee .

Afternoon tea voor 1 persoon

€ 15,95

Sandwich, zalm, ei en komkommer, engelse scone met lemon-curd en dutch cream,
appeltaart met slagroom, schaaltje met kleine zoetigheden en 2x koffie of thee

Ook lekker, alleen wel even reserveren*;
-High-Tea - High-Wine - High-Beer - Mini High-Tea -Hartige Tea - Diverse lunch-arrangementen* minimaal 24 uur van te voren reserveren .
Kijk voor meer informatie op beatrijs-decorations.nl/arrangementen of vraag onze bediening naar de mogelijkheden.

LU N C H

Wij serveren de lunch tussen 11.30 en 15.00 uur

Soep
Soep van de week

€ 3,95

Kopje tuinkruidenbouillon

€ 1,95

Boeren tosti’s
Onze tosti’s worden gemaakt met stevige witte of bruine boerenboterhammen
voor meer smaak en een stevige “bite”
Kaas en tomaat

€ 3,95

Ham en kaas

€ 3,95

Mozzarella en tomaat

€ 3,95

Kaas en zoete gember

€ 3,95

Ham, kaas en ananas

€ 3,95

Brie en honing

€ 3,95

Gerookte zalm, roomkaas , jonge kaas en garering

€ 5,95

Geitenkaas met honing en pijnboompitten

€ 5,95

Boeren-boterhammen
Twee Boeren-boterhammen (wit/bruin, geroosterd/gewoon) en rauwkost garnering.
Kaas belegen of oud

€ 4,95

Boerenleverworst met augurk

€ 4,95

Barneveldse eiersalade

€ 4,95

Veluwse kruidenroomkaas

€ 4,95

Luxe lunchgerechten
Onze lunchgerechten zijn allen voorzien van een verse rauwkost garnering
Boerenboterham wit of bruin met gerookte zalm en garnering

€ 5,95

Bruine notenbrood met pesto, parmaham, kaas en roomkaas

€ 5,95

Triangel met mozzarella, tomaat en verse basilicum

€ 5,95

Triangel van heksenkaas, gerookte kip en ei

€ 5,95

Lunchgerecht compleet
Tuinkruidenbouillon, sandwiches met zalm, ei en komkommer,
warme miniquiche, hartig soesje met kruidenroomkaas, rauwkost
garnering, glas jus d’orange en naar keuze een kop koffie of thee.

€ 16,95

HARTIG
Te bestellen tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag tot 17.00 uur

Warme wrap kaas en gerookte kip met honing mosterd

€ 3,95

Wrap rucola, geitenkaas en honing

€ 3,95

Vegetarische miniquiche

€ 4,50

Borrelplankje voor twee personen

€ 9,95

(schaaltje notenmix, vijgenbrood met appelstroop, blokjes kaas, harde worst, schaaltje olijven)

OPENINGSTIJDEN
Januari tot en met maart

April tot en met 22 december

Maandag

Gesloten

Maandag

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Dinsdag

10:00 - 17:30

Woensdag

10:00 - 17:30

Woensdag

10:00 - 17:30

Donderdag

10:00 - 17:30

Donderdag

10:00 - 17:30

Vrijdag

10:00 - 17:30

Vrijdag

10:00 - 17:30

Zaterdag

10:00 - 18:00

Zaterdag

10:00 - 18:00

Op Zondag
Januari tot en met Mei - Oktober tot en met December laatste zondag van de maand
Juni tot en met September iedere zondag
12.00-18.00
Gesloten ; 23 t/m 26 december en van 30 december tot en met 8 januari
Meer informatie over onze
mogelijkheden en/of arrangementen?
Spreek een collega aan of kijk op

