
Gewoon lekker 
Saté Olé 12.50                                                                       
Saté van kippendij met patat, atjar tjampoer, kroepoek,  
mayonaise en satésaus 

Brood &  Vrienden 9.20                                                                         

Twee rundvleeskroketten met brood  

Uitsmijter ham of kaas met brood 8.20 

Uitsmijter ham & kaas met brood 8.70 

Uitsmijter champignons met brood   8.50 

Ontbijt  
Het Theehuis 

Boerenlandbrood, baguette,  
suikerbrood, jam, ham en kaas 

Verse jus d’orange of melk 
10.80 

Op Stapel 
Stapel-pancakes met blauwe bes, perenmoes en maple syrup 

5.50 

Smart Donut 
Gesuikerde donut met een beetje slagroom en smarties 

4.00 

KIJK VOOR ONZE GEBAKSOORTEN                        
OP DE KOFFIEKAART OF IN DE VITRINE 

Chocolade Brownie 
De klassieke chocolade brownie. 

Altijd lekker! 
4.00 

Zoet & Zo 

Voor de kids 
Broodje kroket  4.50 

Panini ham & kaas  5.80 

Broodje gebakken ei  4.10 

Boterham jam  3.50 

Pancakes nutella  5.20 

Puntzak patat met mayo  4.50 

Boerenomelet 
champignons, bacon,  

paprika, rode ui en 
meer 

met brood 
10.30 

Omelet Gezond 
tomaat, avocado,                 

rode ui, feta  
en spinazie                  
met brood 

10.50 

Ontbijt & meer 
te bestellen van 10.00 tot 11.00 uur 

Goedemorgen!   

    Griekse yoghurt met granola, avocado en maple syrup                
9.50 

Blauwe dag 
Soja yoghurt met noten, granola en vers fruit                     

9.90 

Vanaf 11.00 uur 



HIP & HOt 
Naan  

Naanbrood met pulled eggplant ‘getrokken’ aubergine, vol van smaak                               
met zontomaat en harissa yoghurt 

11.50 

Samba di Gamba 
Argentijnse wilde gamba’s, gebakken met knoflook en een pepertje.  

Met stokbrood en aïoli 

14.50 

Mexico 
Panini met pulled chicken, paprika, mais, nacho’s en cheddar cheese 

10.50 

Flammkuchen 
Flammkuchen met crème fraîche, gerookte zalm, rode ui en kappertjes 

8.50 

Dirty Fries 

Soepen 

Theehuisburger        19.50 
Black Angus burger op een hamburgerbroodje met sla,  
tomaat, ui, augurk, bacon, kaas en smokey BBQ saus         

Dutch Weed burger Vegan      19.50 

Een plantaardige burger gemaakt van eiwitrijke, zilte sojasnippers  
en het krachtige winterwier Royal Kombu. Op een broodje met  
vegan knoflooksaus, little gem, tomaat, ui en augurk. 

Burgers                                         
We serveren onze burgers met patat en rauwkostsalade 

Ham & co 9.80 
Baguette met kruidenroomkaas, 
beenham, komkommer en bieslook 

Carpaccio 11.50 
Bruine bol met dungesneden  
rundvlees met sla, oude kaas,  
zontomaat, croutons en truffelmayo 

Groen en gezellig         9.50 

Bruine bol met geroosterde groente, 
falafel balletjes en harissa yoghurt  

Noten & Kaas 9.10 
Bruine bol met sla, brie, hazelnoot, 
appel en honing-tijm dressing 

 

Oosterse zalm 10.30 
Baguette met gerookte zalm,     
komkommer, wortel, gefrituurde  
uitjes, geroosterde sesam,  
soja-sesamsaus en kewpie mayo 

Club Classic           10.50        

Clubsandwich van licht boeren- 
landbrood met sla, tomaat,      
gekookt ei, kipfilet, bacon en aïoli 

Club Hip & Hollands    10.50        

Clubsandwich van licht boeren- 
landbrood met sla, tomaat,      
ham, jonge kaas, gebakken ei  
en mosterdmayo 

 

Salades & Bowls              

 

Het Theehuis 

Een portie patat beladen met                          
rode ui, champignons, paprika,  

duivels stoofvlees en smokey BBQ saus    

  11.50 

Tomatensoep  Vegan 

Met knoflook en verse basilicum 

6.50 

Zoete aardappelsoep 
Met geroosterde pompoen 

en brie 

7.50 

Soep naar het weer 
Elke dag een andere smaakvolle soep! 

7.00 

Kapsalon 

Een portie patat beladen met  
kipfilet en cheddar cheese.  

Met knoflooksaus, sla, komkommer, 
tomaat en koolsalade.                               

10.50 

Pulled Eggplant  

Een portie patat beladen met  
‘getrokken’ aubergine.                           

Met harissa yoghurt, sla, komkommer, 
tomaat en koolsalade. 

11.50 

broodjes 

Scholfilet 20.60 
Met ravigotesaus, patat en een rauwkostsalade 

Entrecote 23.90 
Met gebakken champignons, patat en een rauwkostsalade 

Spare Ribs 20.50                                                                                   

Met aïoli en sriracha mayo, patat en een rauwkostsalade 

plates 

Donkere dagen  
“salade” 

Een heerlijke combinatie van 
geroosterde groente, appel, 
pompoen, hazelnoot en brie. 
Met een tijm-honing dressing 

14.50 

Beef bowl 

Lauwwarme beef teriyaki, 
sushirijst, edamame,  
komkommer, wortel,  

cranberries, sesam en soja  

13.20 

Kip en Klaar 

Salade met malse kip in een 
jasje, tomaat, komkommer, 
rode ui en een smaakvolle 

dressing 

13.40 


