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CAKE, POFFERT, MUFFINS & TAART
906 THEECAKE ~ Bruine, kruidige cake, bereid met rozijnen en ge-

rookte thee. Uniek recept van De Theefabriek!
€3,25

907 GLUTENVRIJE THEECAKE €3,95

908 BANANENBROOD ~ Met banaan, rozijnen en walnoten. 
Wordt iets warm geserveerd.

€3,50

909 APPEL-ROZIJNENPOFFERT ~ Traditionele Grunneger Poffert 
met appel en rozijnen, twee plakjes, warm geserveerd met gesmol-
ten roomboter en bruine suiker.

€5,95

910 VEGAN APPEL-ROZIJNENPOFFERT ~ 909 met 
gesmolten plantaardige margarine en bruine suiker.

 
€5,95

913 MINI MUFFIN TRIO ~ Chocolade, Lady Grey en 
Blauwe Bessen muffin in mini-uitvoering.

€4,50

913 CHOCOLADE MUFFIN €3,75

914 GLUTENVRIJE CHOCOLADEMUFFIN €4,50

915 LADY GREY MUFFIN ~ Met Earl Grey thee en citroen. €3,75

916 BLAUWE BESSEN MUFFIN €3,75

919 APPELTAART ~ Heerlijke, friszoete appeltaart. €4,95

920 WORTELTJESTAART ~ Lekker joh, met crème-topping! €4,95

921 CHOCOLAT PECAN PIE ~ Machtig mooie chocoladetaart, met 
pecannoten, om je vingers bij op te eten, oppassen dus!

€4,95

922 MONCHOUTAART ~ Superlekkere, friszoete monchoutaart 
gegarneerd met bosvruchten-fruitvulling.

€4,95

925 ZOETE SLAGROOM ~ Schaaltje zoete slagroom. €0,95

KOEKJES EN BONBONS
936 ROOMBOTERKOEKJES ~ 4 stuks assorti  €2,50

937 THEEKOEKJES ~ 4 stuks assorti 
(Chai, Hibiscus, Jasmijn en Matcha) 

 €3,95

939 BONBONS ~ 4 stuks assorti €5,50

940 GLUTENVRIJE BONBONS ~ 4 stuks assorti  €5,95

941 CHOCOLADETRUFFELS ~ 4 stuks puur  €3,75

942 GLUTENVRIJE CHOCOLADETRUFFELS ~ 
4 stuks puur

 €4,25

943 THEECHOCOLADEBALLEN ~ 
4 stuks assorti (wit/matcha/earl-grey, 
wit/marokkaanse-munt/citroen, 
melk/assam/chai en puur/pu-erh/rood fruit) 

 €3,95

SCONES
Twee stuks, ovenwarm uitgeserveerd.Twee stuks, ovenwarm uitgeserveerd.

926 SCONES ~ Met aardbeienjam en ongezoete slagroom. €5,95

927 SCONES ~ Met lemon curd en ongezoete slagroom.  €5,95

928 VEGAN SCONES ~ Met aardbeienjam en kokosroom. €5,95

929 GLUTENVRIJE SCONES ~ 926 glutenvrij. €6,75
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SANDWICHES
Onze sandwiches worden vers bereid op basis van 2 plakjes vezelrijk Onze sandwiches worden vers bereid op basis van 2 plakjes vezelrijk 
bruinbrood per sandwich. Alleen de MINI-sandwiches worden gemaakt met bruinbrood per sandwich. Alleen de MINI-sandwiches worden gemaakt met 
vezelrijk witbrood, hierbij zijn de korstjes verwijderd.vezelrijk witbrood, hierbij zijn de korstjes verwijderd.

956 MINI ROOMKAAS ~ Roomkaasmengsel (roomkaas, perzik, ham, 
kruiden), sla en roomboter.

€3,50

957 MINI OPKIKKER ~ Opkikkerspread (kikkererwten met kappertjes, ui, 
augurk en veganaise), tomaat en sla.

€3,50

958 STILLE KRACHT ~ Pindakaas, banaan, seroendeng (geroosterde 
kokos, pinda’s en specerijen), sla en sambal manis (milde, kruidige, 
gebakken sambal).

€7,50

959 OPKIKKER ~ 957 maxi. €6,95

960 TLT ~ Gerookte Tofu, sLa, Tomaat en veganaise. €6,95

961 CRIPSPY COLESLAW ~ Witte kool, wortel, gerookte seitan, appel, 
rozijnen, sla en veganaise. Geroosterd brood! 

€7,50

962 BEET IT! ~ Rode bieten, feto (gefermenteerde tofu), walnootstukjes, 
alfalfa, sla en veganaise.

€7,50

963 TASTY TEMPEH ~ Gemarineerde en gebakken tempeh, komkommer, 
sla en veganaise.

€7,95

964 GEZOND ~ Kaas, tomaat, komkommer, ei, bieslook, sla en mayo. €6,95

972 GEZOND MET HAM ~ Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, bieslook, 
sla en mayo.

€7,50

965 HORTSIK ~ Geitenroomkaas, rozijnen, honing, walnoten, pitten, sla en 
roomboter.

€8,95

966 BRIE ~ Brie, sla en tomatentapenade. €9,95

967 CATCH ME IF YOU CAN ~ Tonijnsalade (tonijn, ei, ui, augurk, mayo-
naise, peper, zout) komkommer en sla.

€8,95

968 GEROOKTE ZALM ~ Zalm, komkommer, alfalfa, dille, sla en mayo. €9,95

DHZ-SANDWICH  
2 plakjes vezelrijk bruinbrood op een houten snijplank met het nodige beleg2 plakjes vezelrijk bruinbrood op een houten snijplank met het nodige beleg

976 LEKKERE VETTE MAKREELFILET ~ Gerookte makreelfilet, mayo-
naise, peper en zout. Kan enkele graatjes bevatten!

€9,95

SOEP Lekker bij een sandwich!Lekker bij een sandwich!

981 MOSTERDSOEP ~ Pittig, romig, vol, naar keuze m/z katenspek. €5,95

982 TOMATENSOEP ~ Zacht, romig, met tomaat en verse basilicum. €4,95

SCONESFESTIJNEN  
Uitgeserveerd op een etagère, voldoende voor 2 personen.Uitgeserveerd op een etagère, voldoende voor 2 personen.

985 SCONESFESTIJN ZOET & HARTIG 
12 mini-scones met 3 soorten zoet beleg (marmelade, 
lemon curd en aardbeienjam) en ongezoete slagroom 
en 3 soorten hartig beleg (rode tapenade, tonijnbeleg 
en geitenkaas-walnotenbeleg). 

€19,95

986 SCONES- & SANDWICHFESTIJN
6 mini-scones met 3 soorten zoet beleg (marmelade, 
lemon curd en aardbeienjam) en ongezoete slagroom 
en 6 mini-sandwichpunten (Zalm, Gezond, Roomkaas).

€24,95

987 VEGAN SCONESFESTIJN ZOET & HARTIG
985 met marmelade, aardbeien-, bosbessenjam en 
kokosroom en rode tapenade, koriander hummus en 
opkikkerspread. 

€19,95

988 VEGAN SCONES- & SANDWICHFESTIJN 
986 met marmelade, aardbeien-, bosbessenjam en 
kokosroom en Opkikker, Stille Kracht en TLT.

€24,95

CREAM TEAS 
Onze kleinste teas, zo uit de kaart te bestellen.Onze kleinste teas, zo uit de kaart te bestellen.

993 CREAM TEA ~ 1 potje Engelse melange, 
2 hartig belegde mini-roomkaassandwiches, 
1 muffin (hartig of zoet naar keuze) en 
2 scones met aardbeienjam en ongezoete slagroom.

€15,95

994 VEGAN CREAM TEA ~ 1 potje Engelse melange, 
2 hartig belegde mini-opkikkersandwiches, 
1 muffin (hartig of zoet naar keuze) en 
2 scones met aardbeienjam en kokosroom.

€15,95

995 GLUTENVRIJE CREAM TEA ~ 993 glutenvrij. €17,95

996 KLEINTJE CREAM TEA ~ 1 kopje Elfenthee,
1 hartig belegde mini-roomkaassandwich, 
1 mini-muffin blauwe bessen en 2 mini-scones
met aardbeienjam en ongezoete slagroom.

€12,95

MUFFINS EN NAAN
946 SPINAZIE-KAASMUFFIN €3,50

947 VEGAN SPINAZIE-KEESMUFFIN ~ 
Met veganistische ‘kaas’.

€3,50

948 GLUTENVRIJE SPINAZIE-KEESMUFFIN €4,25

949 NAAN HUMMUS TRIO ~ Ovenwarme naan met 
3 soorten hummus: tomaat, koriander en biet.

€5,95
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