Kruideninfusies
Blend 20

4.5

Een krachtige blend met een licht rokerige smaak van
warme kruiden zoals rozemarijn, jeneverbes en steranijs.

Blend 21

4.5

De basis voor onze ijsthee. Maar ook warm lekker door
de friszure smaak van hibiscus en munt in combinatie met
het zoete van de vlierbloesem

Amelie

4.5

Een zomerse zoete mengeling van kruizemunt,
citroenmelisse, roos, appel en citroenverbena

Juliet

Natuurlijke Parfums
4.5

Verwarmende en fruitige mix met rozenbottel, appel,
kaneel, citroenverbena, munt en hibiscus

Billie

Mojito

5.0

De groene Heaven Scent met citroenschillen en munt.

4.5

Maghrebijnse Thee

5.0

Deze mix heeft alles om je helemaal wakker te maken zoals
citroenverbena, citroengras, zwarte munt en Mexicaanse
hyssop.

De typische groene Chinese Gunpowder met gedroogde
munt en oranjebloesems.

Elize

Groene Sencha met gepofte rijst. Dit zorgt voor een
typische nootachtige smaak.

4.5

Roos en kaasjeskruid geven zachtheid aan deze
rustgevende mix op basis van linde en citroenmelisse.

Janne

Lapsang Souchon
4.5

Infusie met citroenmelisse, munt, marjolein, bijvoet,
duizendblad, korenbloem, goudsbloem en citroenverbena

Kamille

4.5

Mengeling die de maag tot rust brengt met kamille, munt
en anijs

Rozenbottel

4.5

Een harttonicum en bom van vitamine C met rozenbottel
en hibiscus

Rooibos rood

4.5

100% rooibos rood = geoxideerde rooibos

Rooibos groen

4.5

Deze rooibos is niet geoxideerd. Qua smaak is deze veel
zachter dan de rode (geoxideerde) rooibos.

Honeybush

Genmaicha

4.5

Naar honing smakend kruideninfuus van de Zuid-Afrikaanse
honingplant.

5.0

5.0

Typische gerookte zwarte thee uit Wuyi Shan, China

Chocola-té

5.0

Een perfecte melange van zwarte thee met cacaodoppen.

Black Earl Grey

5.0

De zwarte thee werd besprenkeld met biologische
etherische olie geperst uit de schil van Bergamot.

Green Earl Grey

6.0

Green Earl Grey is een frisse groene variante op de Black
Earl Grey.

Jasmine Green

6.0

Een excellente groene thee gemengd met jasmijnbloemen
en besprenkeld met etherische olie van Jasmijn.

White Roses

7.5

Witte thee met rozenblaadjes

White Lavender
Witte thee met lavendelbloemen

7.5

Groene Thee

Witte Thee
Taiwan White “Ruby”

6.0

Taiwanese witte thee is uiterst zeldzaam. Een delicate
florale smaak met op het einde een vleugje honing.

China Bai Mu Dan – White Peony

9.0

Je herkent groene en minerale toetsen geaccentueerd
met een vleugje honing, vers hooi en roze pompelmoes.

Laos Green Tea
Japan Sencha

Traditioneel gestoomde thee met een rijke, grasachtige
smaak.

Ceylon Heaven Scent

6.0

Hij heeft een zilte smaak verrijkt met toetsen van
gesmolten boter, warme melk en pril witloof.

Oolong
6.0

China Monkey Chief

7.5

Het aroma verwijst naar frisse jonge lentebladgroenten,
algen en oesters met een edel bitter van andijvie.

Een romige Oolong, je zal genieten van de boterige
smaak van melkchocolade en zoete koekjes.

China Tie Guan Yin Gift of the Tortoise

6.0

De smaak is fris groen met toetsen van gestoofde
bladgroenten en groene asperges.

Ceylon Angel Garden

Formosa Milky Oolong

4.5
5.0

6.0

Zwarte Thee

Deze herfstpluk heeft een warm boeket van vijgen,
geroosterd brood, noten en sesamzaadjes.

Laos Zwarte thee

4.5

De trage roostertechniek geeft deze thee een complex
karakter met verschillende laagjes.

India Assam

4.5

China Tie Guan Yin Coeur de Lion

India Darjeeling

Formosa Roasted Dong Ding

7.5

9.0

Top kwaliteit van de boeddhistische meester Chen. Een rijk
boeket van witte bloemen, mineralen en jonge
bladgroentjes.

Krachtige organische thee met sterk moutachtig karakter

5.0

Zachte organische thee, mooi in balans met licht
houtachtige smaak

China Sister Lin

7.5

Je proeft subtiele toetsen van zoete aardappel, perzik,
compote van rode vruchten en boterkaramel.

China Encre de Chine

9.0

Deze thee heeft het rijke aroma van rode
vruchtencompote met een vleugje zoete aardappel.

China Noir de Beibei

Vintage Pu Erh
China Empire of the Sun 2009

Deze thee komt van hetzelfde veld als Encre de Chine. Het
aroma is veel zachter met een vleugje cacao en honing.

9.0

Laat je verrassen door het palet van aardse smaken zoals
aardappelen, paddenstoelen en vochtig hooi.

China The Last Emperor 2006
De Last Emperor werd geplukt in 2006 op de velden in
Yunnan. De smaak is totaal af, volledig rond.

7.5

12.0

Formosa Honey Black

7.5

De elegante, natuurlijke honingachtige smaak is het
resultaat van het aantasten van theebladeren door een
kleine sprinkhaan, waardoor het blad al aan de boom
begint te oxideren. De thee heeft een overweldigend
honing karakter, een diepe en ronde smaak met een
plezante toets van perzik.

Chocolade

Koffie
Espresso
Koffie/Long Black
. Cappuccino
Flat White

2.2
2.8
3.1
3.6
3.8

Espresso met warm opgestoomde melk

Special Latte

4.8

Stap 1: Chocolade of koffie?
Kies tussen chocolade (wit, melk of fondant) of koffie

3.8
4.5

Evenwichtige karamel-chocoladesmaak, met rijke toetsen
van toffee, boter, room en een verrassend vleugje zout.

Warme chocolademelk Pink Ruby

Dubbele espresso met romig melkschuim

Latte Macchiato

Warme chocolademelk Wit/Melk/Fondant
Warme chocolademelk Gold

5.0

Een compleet nieuwe smaakbeleving, komende van de ruby
bean - zonder enige kleurstof of fruitaroma's. Verlies
jezelf in zijn intense fruitigheid en verse, zure toetsen.

Warme chocolademelk Madagascar

5.0

Chocolade met een intense, ronde en zoete smaak met
een getemperde bitterheid, toetsen van framboos,
jeneverbes, abrikoos en ananas.

Stap 2: Welke melk?

Chukwa Infusie

Gewone melk of liever kokos-, haver-, soja- of amandelmelk

Gezond alternatief voor chocolademelk. Een infusie van
pure cacaoschillen en kruiden, dus cafeinevrij, zonder
suikers of andere extra’s. Beschikbaar in volgende smaken:

Stap 3: Kies 2 extra’s
▪
▪
▪

Extra espressoshot
Siroop: speculaas, vanille, nootjes of karamel
Topping: speculaas, Oreo, karamel, chocoladesaus,
nootjes of Marshmallow

4.5

5.0

Op basis van een eigen kruidenmengeling met kaneel,
kardemon, steranijs en kruidnagel

London Fog

5.5

Opgestoomde melk met Earl Grey en vanille

Matcha White Chocolate Latte

6.0

Warme chocolademelk met witte chocolade en matcha

Warm Appelsap

4.5

Warm appelsap op smaak gebracht met een mix van
warme kruiden.

Hot Apple
Warm appelsap met toevoeging van gin en kruiden

5.5

Opgestoomde melk met Chukwa naar keuze

Indisch drankje met kurkuma en gember dat men drinkt
om de gezondheidsvoordelen. Of omdat het lekker is.

Chai Latte

Natuur
Kokos
Chili
Chai

Chukwa Latte

Warme dranken
Golden Tummeric

▪
▪
▪
▪

5.0

9.0

Afternoon Tea
Wil jij ook eens genieten van deze echte Engelse traditie?
Probeer dan zeker onze Afternoon Tea met:
▪ Yoghurt
▪ Broodjes met hartig beleg
▪ Scones met confituur en room
▪ Assortiment gebakjes

Per persoon

18.00

Verplicht minstens 3 dagen op voorhand te reserveren.
Kan op ieder moment, dus niet alleen in de namiddag.
Drank is niet inbegrepen

Koude dranken

Mocktails/Cocktails

Plat of bruisend water

1.8

Huisbereide limonade

2.8

Virgin Tonic

7.5

Alcoholvrije versie van de bekende gin-tonic

Op basis van artisanale siropen. Zowel mogelijk met plat
als met bruisend water.
Steeds verschillende smaken op het ritme van de
seizoenen.

Prince Grey Gimlet

.
Appelsap
Appel-kriekensap

3.0
3.5

Appelsap met een siroop van honing en gerookte thee.

Verse ijsthee

3.5

Op basis van hibiscus, munt en vlierbloesem

Iced Latte

6.0

Mocktail met een frisse citrus-toets op basis van Green
Earl Grey

Young Smokey
Angry Lemon

6.0
7.5

Een licht bruisende cocktail met ijsgekoelde koffie, vanille en
een vleugje citroen

4.8

IJsgekoelde koffie met melk en siroop naar keuze
(Caramel, chocolade, vanille, speculoos of hazelnoot)

Egg Cream

Perfect Day Pastis
3.8

Ondanks de naam bevat deze New Yorkse drank geen
eieren. Het is een eigenzinnig verfrissend melkdrankje met
siroop, melk en bruiswater.
▪ Chocolade
▪ Vanille
▪ Caramel

De eerste Vlaamse pastis, gestookt in Pepingen, op basis
van natuurlijke producten

Gin-Tonic
Earl Grey Gimlet

Verfrissende cocktail op basis van gin die we zelf infuseren
met Earl Grey

12.0

.

2.0
4.5
3.5
3.5
4.0
4.5
4.5

Vegan gebakjes die barsten van de smaak. Zonder
geraffineerde suikers, gluten en lactose.

Frozen Pindabar

9.0

Appelsap met Bourbon en een siroop van gerookte thee

Gebak

Vali Sweets

9.0

De klassieker op basis van gin en onze eigen tonic.

Old Smokey

Muffin/American Cookie
Pindakaaskoekjes (2 stuks)
Wortelcake
Rocky Road Brownie
Kaastaart
Appel-Caramel

7.5

Voor informatie rond allergenen, gelieve u te
wenden tot het personeel. De samenstelling van
onze producten en hun ingrediënten kan wijzigen.
Graag een alternatief voor koemelk: geen
probleem! Maak uw keuze, zonder meerkost.

4,5

Een plant-based ijsje van Taartwerk op basis van noten en
dadels, volledig gluten- en lactosevrij en zonder
geraffineerde suikers.

: Gerechten aangeduid met dit logo zijn volledig
plant-based, zonder enig gebruik van dierlijke
producten

