Tante Tee’s Menu

Ontbijt - tot 12.00 uur -

Tante Tee’s verwen ontbijt
met een gekookt eitje, croissant,
Griekse yoghurt met granola, vers fruit,
glaasje jus d’orange & kopje thee/koffie

Croissant

met boter & jam

Vers fruit
Twee gekookte eitjes
Griekse yoghurt

Zoets van de Koekebakker

€ 11,95

Proeverij
drie mini’s van onze lekkernijen

Appeltaart
Appeltaart glutenvrij & lactosevrij
Appel-noten taart
Cheesecake
Seizoenstaart zie krijtbord
Brownie glutenvrij
Scone
met jam, clotted cream & lemon curd
Slagroom

€ 2,60
€ 3,60
€ 2,00
€ 3,75

met huisgemaakte granola

€ 4,95
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,00
€ 3,00
€ 0,50

Lunch - tot 16.00 uur
Koud

Warm

Broodjes
Geserveerd op twee sneeën biologisch
licht volkoren brood met salade:
De broodjes kunnen ook belegd worden
op glutenvrij brood

Soep
Wisselende soep zie krijtbord

Trio van broodjes

vloerbrood met jong belegen en oude kaas

rosbief, eiersalade & brie

Carpaccio van de slager

met truffelmayonaise, kaassnippers
& pijnboompitten

Rosbief van de slager

met pesto & pijnboompitten

Kiprollade van de slager

met rode pesto & walnoten

Wilde gerookte Sockeye zalm
met roomkaas, dille & pijnboompitten

Jong belegen Terschellinger kaas
vegetarisch & biologisch
met honing-mosterd saus

Oude Terschellinger kaas
vegetarisch & biologisch
met honing-mosterd saus

Eiersalade van de slager

met zongedroogde tomaat

Broodje van de week zie krijtbord

€ 5,95

met brood & huisgemaakte kruidenboter

Tosti’s
Kaas tosti
€ 9,75
€ 9,95

(ook glutenvrij mogelijk)
Ham & kaas tosti

€ 8,95

jong belegen en oude kaas
Salami & kaas tosti

€ 8,95
€ 9,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 6,95

€ 5,00
€ 5,50

vloerbrood met achterham,

€ 5,50

vloerbrood met salami

jong belegen en oude kaas
Gegrilde groente & kaas

€ 5,50

vloerbrood met gegrilde courgette, paprika,
aubergine en ui, jong belegen en oude kaas

Quiche
Wisselende quiche zie krijtbord
Warm broodje
Broodje zachte geitenkaas
uit de oven met truffelhoning & walnoten € 8,95
Broodje brie
€ 8,95
uit de oven met honing & walnoten

Poffertjes
met boter en poedersuiker

€ 3,75
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Warme dranken

Koude dranken

Thee
Biologische & Fairtrade van Mr. Jones:
Diverse smaken thee
€ 2,20

Sappen
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot

€ 3,75
€ 4,50

Chai Latte
Verse munt thee
Verse gember thee
Verse gember-sinaasappelthee
Verse gember-citroenthee

Biologische sappen van Schulp:
Appel
Appel-aardbei
Appel-peer
Appel-vlierbes

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Frisdrank
Cola
Cola light
Fanta orange
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Fristi
Chocomel

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30

Zuivel
Biologische melk
Biologische karnemelk

€ 2,30
€ 2,30

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Koffie
Biologische & Fairtrade koffie van Hesselink
koffiebranderij. Wij bereiden onze koffie met
biologische melk.
Koffie
€ 2,30
Espresso
€ 2,30
Dubbele espresso
€ 2,60
Cappuccino
€ 2,60
Koffie verkeerd
€ 2,60
Latte Macchiato
€ 2,60
Onze koffie is ook cafeïne vrij te bestellen.
Siroop van Monin
caramel, vanille of hazelnoot

€ 0,50

Chocolademelk
Pure, melk of witte chocolade
callets van Callebaut.
Warme chocolademelk
Slagroom met mini marshmallows

€ 2,75
€ 0,50

Visie en missie

Tante Tee en de Koekebakker zijn onderdeel van de kleinschalige stichting “Ook Voor Jou” horeca. Stichting
“Ook voor Jou” horeca heeft als doel om jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding te bieden,
midden in de maatschappij, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en welke hun wereld vergroot. De horeca is
hier heel geschikt voor. Het contact met elkaar en met klanten vergroot hun zelfvertrouwen en maakt ze
zelfstandiger.
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High Tea
Aanvang tussen 10.00-14.00 uur en vooraf reserveren

High tea
Sandwiches, hartige gang, zoete gang
met glaasje jus d’orange, thee & koffie.
€ 22,50 per persoon
Kinder high tea (tot 12 jaar)
Sandwiches, hartige gang, zoete gang
met flesje chocomel of fristi, limonade & thee.
€ 12,50 per persoon
Feestje
Vooraf reserveren

Kinderfeestje
In ongeveer 2-2½ uur maken jullie bij de Koekebakker jullie eigen High Tea:
cupcakes versieren, taartjes bakken & sandwiches maken.
Daarna wordt alles gezellig samen opgegeten.
Inclusief thee & limonade.
€ 19,50 per persoon
Catering
Vooraf bespreken

Om de hoek bij Tante Tee, op Kerkplein 4, staat een gezellig huisje genaamd de Koekebakker.
Hier werken medewerkers van Tante Tee. Zij koken en bakken de lekkerste dingen voor de lunchroom, maar ook op
bestelling! Daarnaast verzorgen zij cateringopdrachten en ontvangen zij groepen.
Qua catering is er van alles mogelijk, zoals lunch, borrel, receptie, koffie en thee met of zonder gebak en nog veel
meer. Op uw locatie of bij ons. Onze medewerkers vertolken ook graag de rol van gastheer/gastvrouw en natuurlijk
zijn wij altijd bereid om een handje te helpen op uw evenement! Cateringopdrachten dragen bij aan de visie en
missie van Tante Tee, namelijk het vergroten van de wereld van onze medewerkers met een beperking.
Maar er is meer. Met uw groep besloten vergaderen met een lunch, high tea-en met een eigen groep, het vieren
van een feestje of andere gelegenheid. Ook staan we altijd voor uw eigen ideeën open.

