Door de gedwongen sluiting van ons restaurant in verband met het corona virus hebben wij besloten
om een assortiment samen te stellen dat wij u kunnen komen bezorgen of dat u bij ons kunt komen
afhalen
Om te garanderen dat wij uw bestelling op het gewenste tijdstip kunnen leveren vragen wij u deze
liefst 24 uur van tevoren telefonisch te plaatsen.
Mocht u korter van tevoren bestellen dan is de levertijd een indicatie.
Bezorgen gebeurd van 11.30 uur t/m 18.30 uur, high tea’s t/m 15.00 uur.
Betalen is mogelijk met pin bij bezorging of contant indien gepast.
Bezorgen is gratis voor bestellingen vanaf € 25,00. Voor een besteding van minder dan € 25,00
vragen wij een vergoeding van € 3,50 per bestelling.

Wat staat er op het menu:
Stokbroodjes
Keuze uit wit of bruin stokbrood, wij serveren sausjes en een saladegarnituur apart

Gezond

€ 7,00

Met kaas, ham, tomaat, ei, komkommer , sla, ui en dressing

Tonijn

€ 8,00

Tonijnsalade, pesto, rode ui en tomaten

Brie

€ 7,50

Met fijne plakken brie, honing en walnoten

Carpaccio

€ 11,00

Flinterdun gesneden ossenhaas op pesto, met pijnboompitjes, Rucola,
zongedroogde tomaten, olijven, Parmezaanse kaas en Balsamico

Vitello Tonato

€ 11,00

Huis gebraden kalfsfilet op smeuïge tonijncrème, met salade, kappertjes,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Gerookte zalm

€ 12,50

Rijkelijk belegd stokbrood met kruidenkwark, salade,
gerookte zalm, rode ui en honing mosterddressing

Salades
Geserveerd met broodjes en kruidenboter

Van de Zee

€ 11,00

Gemengde salade met diverse gerookte vissoorten, rode ui, gekookt ei en
honing mosterddressing

Griekse Salade
Gemengde salade met feta kaas, rode paprika, zongedroogde tomaten,
olijven, pijnboompitten en rode ui

€ 9,50

Soepen
Deze worden koud geleverd en dient u zelf nog op te warmen
Geserveerd met broodjes en kruidenboter

Dagsoep

€ 5,50

Dagelijkse keuze van de chef

Tomatensoep

€ 5,50

Met een scheutje room en balletjes

Vissoep

€ 7,25

Goedgevulde, romige soep met scampi, witvis en zalm

Tapas

Vanaf 2 personen
Extra persoon +

€ 10,50
€ 3,50

Lekker borrelen met een assortiment aan gemengde hapjes bestaande uit
verschillende dips, brood, ham soorten, gerookte vis, gehaktballetjes,
nacho’s, olijven, kaas, tonijnsalade en een rauwkostassortiment

Warme gerechten
Geserveerd met saladegarnituur en frites met mayonaise

Limburgs zuurvlees

€ 11,00

Naar traditioneel familierecept met rundvlees gemaakt

Kippenragout

€ 8,50

Malse kipfilet en champignons in een kruidige ragout

Varkenshaas

€ 15,00

Naar keuze geserveerd met pepersaus, champignonroomsaus of bearnaisesaus

Zalm

€ 15,00

Met romige witte wijnsaus

Vegetarische penne pasta, geserveerd met brood

€ 10,00

Met gemengde groenten en truffelroomsaus
Met extra kip +

€ 2,50

Frites en snacks
Portie frites

€ 2,50

Frikandel

€ 2,00

Kroket

€ 2,00

Portie bitterballen 10 stuks

€ 3,75

Gemengde snacks 10 stuks

€ 3,75

Vissticks 6 stuks

€ 2,00

Kipnuggets 6 stuks

€ 2,00

Sausjes
Portie mayonaise

€ 0,50

Portie ketchup

€ 0,50

Portie mosterd

€ 0,50

Nog op zoek naar een middag vullend programma nu iedereen thuis zit?
Denk eens aan een high tea bij je thuisbezorgd! We moeten het nu allemaal zelf zo leuk mogelijk
maken en genieten van de quality time die we met elkaar krijgen.
Een heerlijk assortiment aan zoet en hartig lekkers, thee en jus d’orange.
Er helemaal een feestje van maken? Voor € 12,50 doen we er een flesje gekoelde bubbels bij.
De high tea is te bestellen vanaf 2 personen inclusief bezorgen en de kosten bedragen € 15,00 p.p.
Net zoals altijd moet de high tea minimaal 24 uur van tevoren worden besteld en dienen
dieetwensen bij het bestellen te worden doorgegeven.
Wat zit er precies per persoon bij de high tea inbegrepen?
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vegetarische sandwiches
1 sandwich met vlees
1 wrap met vis
Slagroomsoes
Chocolade brownie
Macaron
Bonbon
Cupcakes

Nog warm te maken in de oven, 5 minuten op 180 graden
•
•
•

Scones met clotted cream en jam (alleen de scones in de oven doen)
Bladerdeeg hapjes gevuld met gehakt
Minipizza’s of quiche ( afhankelijk van dagaanbod)

•
•

Jus d’orange of appelsap, 1 pak per 2 personen
3 theesoorten p.p. te kiezen uit onderstaand assortiment

Zwarte thee
o
o
o
o
o
o
o

Earl grey superieur
English Breakfast
Bosvruchten
Aardbei –ananas
Wilde kers
Honing—Caramel
Perzik Zabaglione

Zwarte thee met het geliefde Bergamotaroma, een bloemige klassieker
Uitgekiende mix van Ceylon en Assam naar Engelse traditie.
Zwarte thee met aardbeien, bramen, frambozen en bosbessen
Zwarte thee met stukjes aardbei en ananas, heerlijk uitgebalanceerd
Met de zoete smaak van Amarena kers
Zwarte thee met stukken honing en karamel
Naar het Italiaanse dessert; met stukjes chocolade, Maracujagranulaat,
abrikozenpulp en perzikstukjes

Speciale Thee
o

Keizers 7 kostbaarheden

o

Witte thee Lavendel

Een melange van groene en zwarte thee, met rozen bloemblad,
zonnebloembloesem en perzik
De meeste pure vorm van thee is witte thee, gemengd met de hoogste
kwaliteit lavendel is dit een heerlijk zachte combinatie

Rooibosthee
o

Rooibos African orange

o

Rooibos Zoete Zonde

Smakelijke frisse melange van rooibos, honeybush, sinaasappelschil en
sinaasappelbloesem
Zoete rooibosthee met rozenblaadjes, frambozen en een vleugje vanille

Kruidenthee
o
o

Verboden vruchten
Zomerse Zotheid

o

Nana Mint

o

Piña Colada

o
o

Cocos—Meloen
Hot Dropshot
Vrouwen actief

o

Mannen actief

o

Vreedzame wereld

o

Beleef een fruitexplosie met deze kruidenthee met o.a. kiwi, kers en kokos
Frisse vruchtenthee met o.a. Appel, ananas, mango, sinaasappel,
cranberry's, rozijnen, kaneel en citroenmelisse.
Marokkaanse munt, heeft een frisse oorspronkelijke
(spearmint) smaak, zonder een menthol bijsmaak.
Mix van appelstukjes, hibiscus, rozenbottel,
sinaasappelschillen, kokossnippers en ananasstukjes
Heerlijke zomerse vruchtenthee, met kokos, meloen en appel.
Warme dropthee met appels, hibiscus en wortels
Ronde mix van sinaasappelschillen, kaneel, venkel, zoethout, kardemon,
gember, jeneverbes en kruidnagel.
Licht pittige kruidenthee met kaneel, venkel, gember, zoethout, zwarte
peper en kruidnagel.
Ontspannende thee met melisse, kamille, pepermunt, aardbei,
Zwarte bes, aalbesblad, hazelnootblad, sinaasappel, lavendel, rozen en
heidekruidbloesem

Biologische Thee
o

Black Spicy Bombai Chai

Pittige, zwarte thee met peper, kardemom, kruidnagel en kaneel

Groene Thee
o

Sencha cactus—vijg

o

Sencha Lemon

Groene thee met cactus-, vijg-, meloen-, papaya, ananas en mangostukjes,
zonnebloem- en korenbloembloesem.
Groene thee met citroengras, hele schijfjes citroen en citroenschil

