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Grunneger Theetoavels
Theetoavels zijn eigenlijk teas op z’n Grunnegers (Gronings), waarbij je op een aantal 
traditionele, huisgemaakte Groninger streekproducten wordt getrakteerd.

Leutje (kleine) Grunneger Theetoavel

1 gang  ¾ uur
1-20 p  €14,50 pp      >20 p  €12,95 pp  
2 hartig belegde stukjes rondbrood, 2 Grunneger 
scones, 1 plakje hartige of zoete poffert en  
2 koppen thee.

Grunneger Theetoavel * 

3 gangen 2¼ uur
2-20 p  €24,95 pp     >20 p  €22,50 pp  
1 hartig belegd stukje rondbrood, 1 hartig 
belegd stukje schoot, 1 stukje gehaktbrood, 
1 stukje hartige poffert, 1 Grunneger scone, 
1 stukje zoete poffert, 1 stukje Olle Wiev’n,  
1 brokje chocolade, fruit, diverse soorten thee en  
1 glas vruchtensap.

Lunches
Je kunt ook heerlijk lunchen bij De Theefabriek: een verrukkelijke combinatie van brood van 
de warme bakker, roomboter en een grote diversiteit aan beleg.

Grunneger Boer’nlunch *

3 gangen 2 uur
2-20 p  €22,95 pp      >20 p  €19,95 pp
kom Grunneger Mosterdsoep vooraf, wit- en 
volkorenbrood, Grunneger rondbrood, Grunneger 
schoot, suikerbrood, roggebrood, mueslibol,  
3 soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, 3 soorten 
zoetwaren, rauwkost, diverse soorten thee, 
1 glas melk of karnemelk en 
hangop na.

Grunneger Wadd’nlunch *

2 gangen 1¾ uur
2-20 p  €22,95 pp      >20 p  €19,95 pp
kom Grunneger Mosterdsoep vooraf, wit- en  
volkorenbrood, Grunneger rondbrood, Grunneger 
schoot, roggebrood, zalmsandwichpunt, vis-
salade, zoute haring, 3 soorten kaas, 3 soorten 
zoetwaren, rauwkost, diverse soorten thee en  
1 glas vruchtensap.

Leutje Grunneger Boer’nlunch *

1 gang  1½ uur
2-20 p  €17,95 pp     >20 p  €15,95 pp
wit- en volkorenbrood, suikerbrood, roggebrood, 
mueslibol, 3 soorten kaas, 3 soorten vleeswaren,  
3 soorten zoetwaren, rauwkost, diverse soorten 
thee, 1 glas melk of karnemelk.

Scan deze QR-code 
voor een directe link 

naar onze website 
met een overzicht van 

alle mogelijkheden 
inclusief een

reserveringsformulier.

Heksen Teas
Gruwelijk Genieten in Zondermeer  
Zonderling Zwierig Zwart... Heksen Teas! 

Heksen Tea *

2 gangen  2 uur
2-20 p  €24,95 pp      >20 p €22,50 pp
Gruwelijk Genieten van Groeizame 
Groententaart, Peinzende Pompoenpoffert, 
Heimelijke Heksenkaassandwiches, Zonderlinge 
Zalmsandwiches, Woelige Wrattenscones met 
Gele Glibber en Simpele Slagroom, Krioelende 
Kleitaart, Wilde Wortelcake, Horkerige 
Heksenvingers, Petieterige Pompoenen, Troebele 
Toverdrank, Heilzame Heksenthee(ën) en Occulte 
Ogentroostbowl. Eén en ander wordt in twee 
Grillige Gangen op uw Tastbare Tafel gesmeten. 
Met een Haveloze Heksenhoed om uw eigen 
Gruwelijke Garderobe compleet te maken en ook 
nog een Adembenemend Aandenken.

Minimaal 2 heksen in Halloween-maand oktober, 
minimaal 8 heksen in de overige maanden.

De Torenkamer
In De Torenkamer, 42 traptreden boven 
het maaiveld, wordt voor twee personen 
een wel heel bijzondere tea geserveerd. 
Met een klokkentouw voor de ‘room-
service’ en een wonderschoon uitzicht is 
het eindeloos genieten!

Torenhoge Tea *  

3 gangen 3 uur €95,00 p2p
uitgebreide Afternoon Tea de Luxe met  hart-
verwarmend welkomstdrankje, keuze uit cham-
pagnoise, rode of witte wijn, rosé, prosecco of 
vruchtensap, fruitsalade en leuk aandenken.

Aanvangstijd 10:30 uur of 14:00 uur.

Cream Tea

1 gang  ¾ uur
1-20 p  €13,95 pp      >20 p  €12,50 pp
2 hartig belegde mini-sandwiches, 1 hartige of 
zoete muffin, 2 scones en 2 koppen thee.
 

Afternoon Tea de Luxe *

2 gangen 2½ uur
2-20 p  €29,95 pp     >20 p  €26,95 pp
3 luxe hartig belegde mini-sandwiches, 1 stukje 
hartige taart, 1 hartige mini-muffin,1 scone, 1 petit-
four, 2 stukjes gebak, 1 stukje cake, 1 bonbon,  
1 vruchtenspiesje, diverse soorten thee en 1 glas 
vruchtensap.

Tea Catering
De High Teas kun je ook bij ons afhalen 
of bij jou thuis of op het werk laten be- 
zorgen, verpakt in handzame dozen, 
met een duidelijke instructie hoe je de tea 
kunt presenteren en uitserveren. Eventueel 
kunnen we ook alle benodigde servies, 
bestek, glaswerk en apparatuur erbij  
leveren. Of we nemen je alle catering- 
zorgen uit handen en verzorgen de volle- 
dige tea bij jou op locatie.

Meer info: theefabriek.nl/tea-catering.

Prinsessen Teas
Voor alle kleine (en grote) theetantes, super- 
leuk voor een meidenfeest of vrijgezellen- 
party! Kom verkleed, is nog leuker!

Prinsessen Tea

1 gang  ¾ uur
1-20 p  €13,95 pp       >20 p €12,50 pp
2 hartig belegde mini-sandwiches, 2 mini-scones,  
2 zoete mini-muffins, 1 fruitspiesje, 1 vetvolle kop 
thee en 1 glas ranja.

Choco Prinsessen Tea *

2 gangen 2 uur 
2-20 p  €24,95 pp      >20 p €22,50 pp
2 luxe hartig belegde mini-sandwiches, 1 stukje  
hartige taart, 1 hartige mini-muffin, 1 scone,  
chocoladefontein met daarbij stukjes cake, ba-
nanenbrood, soesjes, fruit en heerlijke dips, 1 mini 
petit four, 1 bonbon, 1 monchoutaart in een glaas-
je, diverse soorten thee en 1 glas vruchtensap.

Afternoon Tea *

2 gangen 2 uur
2-20 p  €22,95 pp      >20 p  €19,95 pp
2 luxe hartig belegde mini-sandwiches, 1 stukje 
hartige taart, 1 hartige mini-muffin, 1 scone,  
1 stukje gebak, 1 stukje theecake, 1 vruchtenspiesje, 
diverse soorten thee en 1 glas vruchtensap.
 

Babyshower High Tea *

2 gangen 2 uur
4-20 p  €24,95 pp     >20 p  €22,50 pp
De Babyshower High Tea is een uitgebreide, extra 
feestelijk aangeklede Afternoon Tea. Voor meer 
info, zie theefabriek.nl/babyshower-high-tea. 

High Teas
Smikkelen en smullen van warme en koude, hartige en zoete hapjes, geïnspireerd op de 
Engelse Tea-traditie.

Reserveren
De met * gemarkeerde menu’s zijn inclu- 
sief gratis entree tot het theemuseum en 
dienen altijd gereserveerd te worden, bij 
voorkeur via  theefabriek.nl/reserveren. 
Tijdig reserveren, ten minste een dag 
voor je bezoek, is gewenst. Last-minute 
reserveringen, op de dag van je bezoek, 
dienen telefonisch te geschieden. 

Je kunt tot uiterlijk 17 uur op de dag 
voor je bezoek kleine wijzigingen in het 
aantal personen, waarvoor een menu is 
gereserveerd, doorgeven. Horen we niets 
van je, dan worden de menu’s voor het 
volledige aantal gereserveerde personen 
voorbereid, uitgeserveerd en in rekening 
gebracht. Last-minute reserveringen zijn 
helaas niet meer te wijzigen.

Betalingen contant of met PIN (Maestro/
VPay). Groepen kunnen eventueel op 
rekening betalen tegen € 10,- admini- 
stratiekosten.

babyshower high tea

choco prinsessen tea



De Theefabriek is een unieke combinatie 
van Nederlands enige theemuseum, een 
sfeervolle theeschenkerij met wellicht de 
meest uitgebreide theekaart ter wereld 
en een geurige theewinkel... een paradijs 
voor de theeliefhebber!

Het Theemuseum
Een museum over thee? Inderdaad! Thee 
drink je waarschijnlijk elke dag, maar 
weet je ook waar het vandaan komt, hoe 
het wordt geproduceerd en waarom wij 
Nederlanders het zijn gaan drinken?

In het theemuseum van De Theefabriek 
word je meegenomen op een verras-
sende ontdekkingsreis door de boeiende 
wereld van de thee: van de theeplant en 
de theeplantage naar de theefabriek, via 
de theeklipper naar de theepakkerij en 
van de theewinkel van toen naar de thee- 
drinkers van nu. De reis voert je langs  
robuuste machines en breekbaar porse-
lein, stoere theekisten en geheimzinnige 
theezwammen, kleurrijke verpakkingen 
en spannende theelegendes.

Entreeprijs theemuseum
volwassenen  € 3,50 p.p.
4-12 jaar    € 2,50 p.p.
0-3 jaar   € 0,00 p.p. 
groepen > 20 pers  € 2,80 p.p. 
De theeschenkerij en de -winkel 
zijn uiteraard vrij toegankelijk!

De Theeschenkerij
In de theeschenkerij kun je kiezen uit 
ruim 300 theesoorten en -specialiteiten, 
variërend van hete tot koude thee, van 
groene tot zwarte thee en van thee met 
een tic tot thee met slagroom of verse 
vruchten. Wij serveren een keur aan zoete 
en hartige heerlijkheden ter begeleiding, 
van ovenwarme scones tot versbelegde 
sandwiches, van muffins tot wafels en van 
poffert tot gebak. Maar je kunt ook kleine 
teas, lunches en sconesfestijnen zo uit de 
uitgebreide theekaart bestellen!

Voor onze uitgebreide teas, lunches en 
theetoavels dien je wel even te reserveren! 

De Theewinkel
Ongedwongen rondsnuffelen tussen meer 
dan 300 soorten losse thee, kruiden, 
specerijen en vruchten, maar ook talloze 
theepotten, theekoppen, theeglazen, 
theeboeken, theefilters, theeserviezen,  
theemutsen, theezeefjes, thee-eitjes,  
theemaatschepjes, theepresentatiekisten, 
theesetjes, theelichtjes, theeblikjes, 
theebeurzen, theemokken, theebloemen, 
thee... voor de één een doel op zich, voor 
de ander een onvergetelijke afsluiting van 
een bezoek aan De Theefabriek!

Online bestellen kan overigens ook: 
theefabriek.nl/theepostorder.

De Theeschool
Voor een ieder die zich nog wat meer 
in de thee wil verdiepen, hebben we de 
Theeschool in het leven geroepen. 

Het is een verzamelnaam voor diverse 
activiteiten waar, je raadt het al, thee 
centraal staat. Activiteiten voor jong en 
oud, voor de beginnende en de gevorder- 
de theedrinker, voor de gewone lief-
hebber en voor de (aanstaande) thee-
professional in de horeca, detailhandel of 
zorg. De activiteiten zijn onderverdeeld in  
lezingen, proeverijen, workshops en 
cursussen. Zo zijn er serieuze lezingen 
over bijvoorbeeld Thee en Zwangerschap, 
maar ook doldwaze creatieve workshops 
zoals Theeservies Pimpen.

Voor alle mogelijkheden en uitgebreide 
info, zie theefabriek.nl/theeschool. 
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esAdres- en contactgegevens

De Theefabriek   
Hoofdstraat 15-25
9973 PD  Houwerzijl 
Netherlands

T: 0595 572053
I:  www.theefabriek.nl
E: info@theefabriek.nl 
 
Openingstijden

April t/m oktober di t/m zo 10-17 u
Nov, jan t/m maart za t/m zo 10-17 u
2de Paasdag, 2de Pinksterdag 10-17 u
December en Nieuwjaarsdag gesloten 
 
Je bent van harte welkom! 

Gedrukt september 2019, wijzigingen voorbehouden.

Scan deze QR-code 
voor een route op 

Google MapsTM

       In einer ehemaligen Kirche im reizvollen 
Dorf Houwerzijl, das im Nordwesten der Provinz 
Groningen liegt, befindet sich De Theefabriek. 
Das einzige niederländische Teemuseum zeigt 
alles über das Thema Tee: über den Anbau und 
die Verarbeitung, über das Teetrinken und über 
vielerlei Teegeschichten und -anekdoten. Unsere 
Teestube bietet Ihnen mehr als 300 Teesorten 
und Teespezialitäten, herrliches Gebäck wie aus 
eigener Küche sowie eine reiche Auswahl von 
belegten Brötchen. In Unserem Teeladen finden Sie 
300 Sorten losen Tee und vielerlei nette Souvenirs. 
April bis Okt Di-So  10-17 Uhr
Nov, Jan bis März    Sa-So  10-17 Uhr
An Neujahr geschlossen

         In a former church building in the attractive 
village of Houwerzijl, in the northwest of the 
province of Groningen, you will find De Theefabriek. 
Holland’s only tea museum gives you the complete 
story of tea: its production process, the consumption 
of tea and numerous tea legends and anecdotes. 
Our tea-house provides more than 300 kinds of 
tea and tea specialities, delicious traditional pastry 
and various sandwiches. In our tea-shop you will 
find 300 kinds of loose tea and numerous nice 
souvenirs.   
April - Oct  Tu - Su  10am-5pm
Nov, Jan - March Sa - Su  10am-5pm
Closed on New Year’s Day

Zaalhuur
Je kunt De Consistoriekamer of De Boven-
kamer voor je eigen gezelschap reser- 
veren. Deze sfeervolle zalen bieden elk 
plaats aan gezelschappen tot ongeveer 
48 personen in een reguliere opstelling 
of ongeveer 24 personen in een klassieke 
vergaderopstelling.

dagdeel max. 4 uur € 75,-
hele dag max. 8 uur  €125,-

Vergaderen
Je combineert zaalhuur met bijvoorbeeld 
een vergaderbuffetje en een lekkere lunch 
en je bent er helemaal klaar voor!

Vergaderbuffetje 
onbeperkt thee/koffie/water en een 
plakje cake  € 5,95 pp per dagdeel

In de omgeving
Je bezoek aan De Theefabriek kan prima 
worden gecombineerd met andere activi-
teiten in de omgeving. 

Zo is er is een supervet speelbos naast 
De Theefabriek, met een waterspeeltuin, 
kabelbaan, glijbaan, ... leuk voor de kids 
(en de oudere jongeren ;-)!

In Waddenland kun je heerlijk wandelen 
en fietsen, talloze andere attracties 
bezoeken en dan is er  
ook altijd nog ... 


