
ONTBIJT:ONTBIJT: (tot 12u00)

Goesting   
Huisgemaakte scones met roomkaas en confituur + zacht 
gekookt eitje met soldaatjes

Huisgemaakte scones met roomkaas en confituur + yoghurt 
met vers fruit en zaden

Yoghurt met vers fruit en zaden + zacht gekookt eitje met soldaatjes

Genieten vanaf 2 personen      
Huisgemaakte scones met roomkaas en confituur, artisanaal 
broodmandje met beleg, zacht gekookt eitje met soldaatjes, yoghurt 
met vers fruit, zaden en honing, koffie of thee en een vers sapje

+ zalm en een glaasje bubbels    

American pancakes met ahornsiroop en fruit

HIGH TEA’SHIGH TEA’S (vooraf te reserveren)

High teaHigh tea  vanaf 2 personen 

Verse huisgemaakte scones met roomkaas en confituur, 
verse engelse sandwiches. Assortiment van zoetigheden en 
thee of een koffie naar keuze (t.w.v. €5,5).

High tea deluxeHigh tea deluxe  vanaf 2 personen 

Vul onze standaard high tea aan met een extra scone 
met zalm en een glaasje bubbels. 

€10€10

€10€10

€10€10

€16,9 €16,9 P.P.P.P.

€22,9€22,9

€10,5€10,5

€21,5 €21,5 P.P.P.P.

€27,5 €27,5 P.P.P.P.

LUNCH:LUNCH:  (van 12u00-15u30)

Salade geitenkaas: rucola, geitenkaas, honing, spek, walnoten, 
pijnboompitten, blauwe bessen, gojibessen, een sneetje brood en 
yoghurtdressing  

Avocado-quinoa salade: rucola, quinoa-salade, 
zongedroogde tomaten, avocado, yoghurtdressing en zadenmix

Vraag naar onze suggestie!  

4-UURTJE 4-UURTJE (heel de dag)(heel de dag)

Taarten van de dag
Gluten- suiker- en lactosevrije chocoladetaart 
Scones met roomkaas en confituur 
Bolletje ijs

€4,5€4,5

€5,5€5,5

€5,5€5,5

€2€2

€8,5€8,5

€8,5€8,5

€8,5€8,5

€9,5€9,5

€8,5€8,5

€8€8

€9,5€9,5

+€5+€5

€4,5€4,5

€5,5€5,5

€3,5€3,5

€15,5€15,5

€15,5€15,5

Take-out mogelijk!

BAGEL BAGEL SESAM/GROF OF SPELT TOAST  OF SPELT TOAST 
Zalm, roomkaas, zalm en komkommer 

Geitje, spek, geitenkaas, honing, pijnboompitjes en appel

Italian, roomkaas, serranoham, rucola, zongedroogde tomaatjes, 
parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Zuiders, roomkaas, avocado, rucola, zongedroogde tomaten en pijnboompitten

Tuna, gesmolten kaas, huisgemaakte tonijnsalade en rucola

Honey Brie, brie, walnoten, goji-bessen, honing en rucola

Mexican chicken (enkel op bagel), gepaneerde kip, guacemole, 
tomaat en rucola

ADD A SIDE SALAD, quinoa-linzen salade

VOOR DE KLEINSTE: VOOR DE KLEINSTE: 
Boke choco of kaas
Kinderpannekoekjes, met marshmallows & bloemsuiker
Kinderijsje, 1 bolletje met slagroom & discoballetjes

Koff iekletsenKoff iekletsen
Mokka 
Koffie/deca 
Cappuccino 
Flat White 
Latte machiatto 
Vanille machiatto 
Caramel machiatto 
Speculoos machiatto 
Iced latte caramel

Kinderchocomelkje
Verse chocolademelk wit/melk/puur 
Chai latte Baru
fluffy marshmallow Baru 

EXTRA’S:
Slagroom 
Marshmallows/Maltesers/shot espresso
Sojamelk of havermelk ipv koemelk

€2,5
€3

€3,5
€3,8
€3,8
€4,5
€4,5
€4,5
€4,5

€3
€4,5
€4,5
€4,5

€0,5
€1

€0,5

FRIS!
Water plat / spuit
Water plat / spuit 1 l 
Cola/cola zero 
Ice tea 
Appelsap
Bionina lemon
Bionina pink grapefruit
Bionina blood orange
Bionina pomegranate 
Fentimans rosewater   
Fentimans tonic
Jupiler
Liefmans on the rocks 

WIJN & BUBBELSWIJN & BUBBELS
Glas rood
Glas/fles wit
Glas/fles rosé

Glas/fles Cava brut
Glas/fles Cava rosé brut

HOMEMADEHOMEMADE
• Iced tea, met gember, 

citroen, munt & honing           €4,5

• Vers geperst fruitsap          €4,5

€4,5/15
€4,5/15
€4,5/15

€6,5/24
€6,5/24GIN/COCKTAIL HOURGIN/COCKTAIL HOUR

Spring gin ladies edition & 
Fentimans rose water

Spring gin gentlemans cut 
& Fentimans tonic water

Miss & Misses Lillet cocktail met 
candied hearts & rosewater

Lillet-tonic, met komkommer 

€3
€7
€3
€3
€3

€3,5
€3,5
€3,5
€3,5

€4
€3,5

€3
€3,5

€12,5

€12,5

€8,5

€8,5Tevreden? Post je foto en tag @miss_misses_tearoom


