Bij ons kan je overnachten om te ontspannen in het midden van het
centrum van de mooiste Belgische badstad Oostende!
Maar ook overdag kan je hier lekker genieten van smoothies,
milkshakes, hapjes, patisserie, dessertjes, cocktails, en veel
meer.
Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in onze Afternoon Tea
en een uitgebreid thee- assortiment . Bij ons kunt u van
thee genieten zowel koud, warm als in een cocktail
variant, of zelfs dessert!
*Voedselallergie? Vertel het ons! Wij hebben een allergenenkaart.

Ontbijt / LUNCH
Buffet (Enkel bij beschikbaarheid of reservatie)
Vanaf 08u30 tot 10u00
€ 13.00 p.p.

Croissants, assortiment broodjes, ham, kaas, brie, roerei, spek, gebakken worst, cornflakes, muesli, yoghurt,
sinaasappelsap, koffie/thee, ... een beetje van alles!

À la carte
Vanaf 10u00 – 17u00
Tomatensoep met balletjes
€ 5.00
Tomatensoep met balletjes en croutons, geserveerd met een broodje.

Vingersandwiches
€ 10.00

Bord met diverse vingersandwiches:
Ham en kaas, Brie en spek met honing en pijnboompitten, Gerookte zalm met smeerkaas en dille.

Warm croissant ham en kaas
€ 4.50

Kleine honger?
Ga dan voor onze warme croissant met ham en gesmolten kaas.

Ontbijt/Lunch Continentaal
€ 12.50

Een set van drie mini-pistolets, croissant, yoghurt, charcuterie, confituren, smeerkazen, …
Inclusief kannetje koffie of thee naar keuze.

Ontbijt/Lunch Engels
€ 14.50

Een set van drie mini-pistolets, croissant, boter, roerei, gebakken spek en worst.
Inclusief kannetje koffie of thee naar keuze.

Supplement vers geperst sinaasappelsap
€ 3.50

Indien u iets van het ontbijt menu kiest kunt u ook voor een supplement prijsje vers geperst sinaasappelsap krijgen.

PATISSERIE & AFTERNOON TEA
Afternoon Tea (Enkel bij beschikbaarheid of reservatie)
Afternoon Tea

€ 25.50 p.p. vanaf twee personen

Dagverse scones met ‘clotted cream’ en artisanale confituur, vergezeld met mini-patisserie-gebakjes en hartige vinger
sandwiches met daarbij één van onze fijne theespecialiteiten.

Supplement Champagne

€ 7.50 p.p. vanaf twee personen met de Afternoon Tea
Bij het bestellen van de Afternoon Tea kunt u dit ook combineren met een lekker glaasje champagne!

Patisserie

Stukje Taart
€ 5.50

Een lekkere cheesecake, wortelcake of een andere taart uit ons assortiment.
Vraag ernaar!

Verwenkoffie/thee
€ 8.90

Tasje koffie of bio-thee vergezeld van… kleine verrassingen!

English Scones
€ 8.00

2 dagverse scones vergezeld met clotted cream en artisanale confituren.

Warm Appeltaart met ijs
€ 6.90

Warme appeltaart met bloemsuiker en een bol vanille-ijs met slagroom afgewerkt met chocoladeschaafsel.

Warm Wafel met ijs
€ 6.90

Gebakken wafel met bloemsuiker en een bol vanille-ijs met slagroom afgewerkt met chocoladeschaafsel.
Keuze saus: Aardbei, Karamel of Chocolade.

Warm Pannenkoek met ijs
€ 6.90

Een warme pannenkoek met boter en bloemsuiker, een bolletje vanille-ijs met slagroom afgewerkt met
chocoladeschaafsel.
Keuze saus: Aardbei, Karamel of Chocolade.

Verse Smoothies & Milkshakes
Uw fruit en groenten worden vers gemixt zonder suiker of zoetstof!
Elke fruit smoothie is ook mogelijk als FRUITMILKSHAKE!
Supplement Milkshake: € 1.00

Fruit

Groenten

Sunset Smoothie of Milkshake

Orange Veggie Smoothie

€ 5.80

€ 6.50

Frambozen, aardbeien.

Wortel, paprika, knolselderij, gember.

Tropical Smoothie of Milkshake

Green Veggie Smoothie

€ 5.50

€ 6.50

Aardbeien, banaan.

Spinazie, broccoli, pastinaak, appel.

Sunshine Smoothie of Milkshake

Red Veggie Smoothie

€ 6.20

€ 6.50

Ananas, mango, kokos.

Paprika, tomaat, wortel, pastinaak, rode biet.

FRESH BREW BIO ICED-TEA

SPECIALITEIT: Vers gebrouwen koude biologische thee !!
Rose Iced Tea
€ 5.50

Biologische zwarte thee, rozenbottelschelpen, rozenknoppen.

Pink Duchess
€ 6.00

Rozenbottelschelpen, rozenknoppen, citroensap, granaatappelsiroop, biologische zwarte thee

Hollistic Cleanser
€ 6.00

Biologische blend van groene thee, appel, venkel, rozenbottelschelpen, kurkuma, witte hibiscus, lavendel,
jeneverbes, zwarte peper, rozenblaadjes, gember, honing.

Double Ginger
€ 5.50

Biologische blend van citroengras, rozemarijn, citroenverbena, gember, honing.

THEE COCKTAILS

SPECIALITEIT: Thee gefuseerd met alcohol !!
Yin Yang Delight Special
€ 12.80

Baileys, Amaretto, 1 bol mokka-ijs, zwarte thee, geroosterde chicoreiwortel, geroosterde maté, zoethoutwortel,
geroosterde koffiebonen, karamel, vanille, melk.

The Sour Affair
€ 11.50

Whisky, citroensap, rode wijn, honing, rooibos, druif, truffelaroma, cacaokernen.

Sangtearia
€ 9.50

Rosé wijn, biologische blend van hibiscus, vlierbes, blauwe bes, rozenbottel, zwarte bes, natuurlijke aroma's,
bosbes, aardbei, stukjes fruit.

CosmopolTEAtan
€ 11.50

Cointreau, Wodka, honing, biologische blend van hibiscus, vlierbes, blauwe bes, rozenbottel, zwarte bes,
natuurlijke aroma's, bosbes, aardbei.

MoTEAto
€ 10.50

Witte Rum, honing, limoen, biologische blend van zoethout, pepermunt, venkel, basilicum, pepermunt aroma's.

Grand Duke
€ 11.50

Grand Marnier, biologische blend van zwarte thee, bergamot aroma, korenbloem.

Ginger Gin
€ 10.50

Gin, honing, citroengras, gember, rozemarijn, citroenverbena

Calming Hot Toddy *Warme cocktail*
€ 11.50

Whisky, honing, citroen, kruidnagel, kaneelstok, biologische kamille, natuurlijke aroma's van vanille.

COCKTAILS / Mocktails

Populaire cocktails – OOK VIRGIN cocktails beschikbaar
Moscow Mule
Alcoholisch € 10.50 – Virgin € 6.50
Wodka, vers geperst limoensap, komkommer, gember sap, rietsuiker.

Belgian Mule
Alcoholisch € 10.50 – Virgin € 6.50
Gin, vers geperst limoensap, komkommer, gember sap, rietsuiker.

Mojito Classic
Alcoholisch € 9.50 – Virgin € 6.50
Witte Rum, vers geperst limoensap, verse munt, rietsuiker.

Mojiberry
Alcoholisch € 10.50 – Virgin € 6.50
Witte Rum, vers geperst limoensap, verse munt, rode vruchten, rietsuiker.

Gin Fizz Framboos
Alcoholisch € 10.50 – Virgin € 6.50
Gin, vers geperst limoensap, verse munt, rode vruchten, rietsuiker.

Piña Colada

Alcoholisch € 11.50 – Virgin € 7.80
Witte Rum, ananas, mango, kokos.

Espresso Martini
€ 8.00
Tia Maria, Wodka, espresso.

Baileys Cocktail
€ 9.50
Baileys, aardbeien, banaan.

Sangria Wit / Rood
€ 7.00
Sangria Quint met vers fruit.

BIO thee – DEEL 1 - € 3.50

Specialiteit: Assortiment biologisch kruiden thee !!
.

Mount Feather – Groene Thee
Biologische groene thee.

Verse orchidee en een toets van magnolia. Smaakt aangenaam fris met een pittig einde. De nasmaak is blijvend
verfrissend.

Detoxiana – Detox Groene Thee met Kurkuma

Biologische blend van groene thee, appel, venkel, rozenbottelschelpen, kurkuma, witte hibiscus, lavendel,
gember, jeneverbes, zwarte peper, rozenblaadjes en natuurlijke aroma's.
Complex fruitig met florale ondertonen en een toets van lavendel en venkel. Smaakt zoals een explosie van zoet
en scherpheid met als ultiem genot van de zintuigen.

Lychee White Peony – Witte Thee met Lychee Aroma

Biologische blend van witte thee, lychee aroma en rozenblaadjes.
Verse orchidee met een hint van magnolia. Smaakt fris met een hint van pioenen.

Tiffany’s Breakfast – English Breakfast Zwarte Thee
Biologische zwarte thee.

Zacht, gebalanceerd en elegant geparfumeerd. Smaakt als een krachtige & volle 'goeiemorgen'!

Duke’s Blues – Earl Grey Blue Flower

Biologische blend van zwarte thee, bergamot aroma en korenbloem.

Citrusachtig, je waant je op een Mediterraan eiland. Smaakt naar een frisse toets van bergamot die
blijft hangen.

The Secret Life of Chai – Zwarte thee met exotische kruiden

Biologische blend van zwarte thee, gember, steranijs, sinaasappelschil, kardemonzaad, roze peper,
kruidnagel, aroma(kaneel), aroma(grapefruit)

Als een zacht deken die de kern van exotische kruiden met een snuifje Citrus omhult. Smaakt gedurfd en kruidig
met verfrissende elementen die je smaakpapillen doen zingen.

Yin Yang – Zwarte Thee met Koffiebonen

Zwarte thee, geroosterde chicoreiwortel, geroosterde maté, zoethoutwortel, geroosterde koffiebonen,
aroma's van ijskoffie, karamel, vanille en melk.
Verleidelijk en romig met een toets van karamel. Smaakt zoals een kick van espresso gevolgd door een

fluweelachtige zachtheid.

MEER OP DE VOLGENDE PAGINA !

BIO thee – Deel 2 - € 3.50

Specialiteit: Assortiment biologisch kruiden thee !!
La Vie en Rose – Zwarte Thee met Rozen

Rozenbottelschelpen, rozenknoppen en zwarte thee.

Een bedwelmende geur van rozen. Zwarte thee is de magische schakel, die het beste van zowel de
rozenknoppen als rozenbottelschelpen boven doet drijven.

Beeeee Calm – Kamille Infusie

Biologische kamille, natuurlijke aroma's van honing en vanille.
Kamille met een snuifje vanille. Smaakt fluwelig, zoet maar toch zacht en subtiel.

Merry Peppermint – Munt Infusie met Zoethout

Biologische blend van zoethout, pepermunt, venkel, basilicum en pepermunt aroma's.
Muntig en kruidig. Smaakt naar een slokje verse munt met een verfrissend gevoel op de lippen.

Queen Berry – Bosfruiten Thee

Biologische infusie van hibiscus, vlierbes, blauwe bes, rozenbottel, zwarte bes, natuurlijke aroma's,
bosbes en aardbei.
Zoet als een verzameling verschillende bessen. Smaakt verleidelijk en pittig met een fruitige toets

Zoet African Affairs – Rooibos met Cacao
Rooibos, druif, truffelaroma en cacaokernen.

Als een fijne espresso, gebalanceerd door een vleugje chocoladetruffel. Smaakt naar een zijdezachte rooibos,
extra onweerstaanbaar door de overheerlijke toetsen van chocolade en vanille.

Energinger – Infusie van Gember en Citroengras
Citroengras, gember, rozemarijn en citroenverbena.

Exotisch en verkwikkend. Als een wake-up call van de zon. Smaakt kruidig en zoet. Een verfrissing die start op
de tong en dan het hele lichaam verkent.

ijscrème
Coupes
Café Glacé
€ 8.90

2 bollen mokka-ijs, shotje espresso met een scheutje gestoomde Baileys en slagroom.

Dame Blanche

Coupe Advocaat

€ 6.90

€ 7.30

3 bollen vanille-ijs met warme chocoladesaus

3 bollen vanille-ijs met advocaat

en slagroom.

en slagroom.

Coupe Aardbei

Coupe Banaan

€ 6.50

€ 6.50

2 bollen aardbei-ijs, 1 bol vanille-ijs

2 bollen bananenijs, 1 bol vanille-ijs

met aardbeiensaus en slagroom.

met chocoladesaus en slagroom.

Coupe Brésilienne
€ 7.30

Coupe Mokka

€ 6.50

3 bollen vanille-ijs met karamelsaus

2 bollen mokka-ijs, 1 bol vanille-ijs

brésiliennenootjes en slagroom.

met chocoladesaus en slagroom.

Kinderijsje
€ 5.00

1 bol vanille-ijs, 1 bol aardbei-ijs met sprinkels
en slagroom.

Warme Hapjes
Bitterballen

Huisgemaakte Loempia’s

€ 5.50

€ 7.50

6 stuks.

2 stuks.

Onion Rings

Torpedo Garnalen

€ 5.50

€ 6.90

6 stuks.

4 stuks.

Kaaskroketten

Garnaalkroketten

€ 6.90

€ 11.50

2 stuks.

2 Stuks.

Edamame
€ 6.50
Portie Japanse sojabonen in de peul met grof zeezout.

Dranken
Frisdranken

Coca-cola / Zero
Sprite
Lipton Ice-Tea
Fanta
Schweppes Tonic
Red Bull
Minute Maid: Sinaas/Appel
Vers Sinaasappelsap
Chocomelk
Spa Blauw
Spa Rood

Warme dranken

Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Italian Coffee (Amaretto)
French Coffee (Grand Marnier)
Irish Coffee (Whiskey)
Warme chocolademelk
BIO Thee (Zie aparte menu)
Vers Munt Thee

Alcohol

Rum Bacardi Blanco
Vodka Eristoff
Gin Gordon
Whiskey Jack Daniels
Whiskey Johnnie Walker Red
Whiskey Johnnie Walker Black
Cognac
Cointreau
Grand Marnier
Sambuca
Amaretto
Baileys
Jenever jong / oud
Tia Maria
Limoncello
Calvados

€ 2.80
€ 2.90
€ 3.00
€ 2.90
€ 3.50
€ 4.50
€ 2.80
€ 5.00
€ 3.00
€ 2.40
€ 2.40

€ 2.80
€ 3.30
€ 3.50
€ 2.70
€ 7.90
€ 7.90
€ 7.90
€ 3.30
€ 3.50
€ 4.20

€ 6.10
€ 5.80
€ 5.80
€ 7.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 8.20
€ 7.10
€ 8.20
€ 6.60
€ 6.30
€ 6.30
€ 3.50
€ 6.30
€ 3.50
€ 7.90

Apero

Porto Rood / Wit
Porto 10 Years
Pineau Blanc Sherry
Kirr
Kirr Royal
Picon Vin Blanc
Martini Wit / Rood
Ricard
Campari Orange
Pisang Orange
Safari Orange
Cava Glas
Cava Fles
Champagne Pat. Pougeoise Glas
Champagne Pat. Pougeoise Fles
Wijn Glas Rood / Wit
Wijn Fles Rood / Wit

Bieren op fles

Jupiler
Leffe Bruin
Hoegaarden
Duvel
Mazout (Bier & Cola)
Tango (Bier & Grenadine)

€ 4.50
€ 8.00
€ 4.50
€ 5.00
€ 10.50
€ 8.00
€ 4.70
€ 6.80
€ 8.70
€ 8.70
€ 8.70
€ 5.50
€ 25.50
€ 10.00
€ 55.80
€ 4.50
€ 19.50

€ 2.80
€ 3.80
€ 3.10
€ 4.60
€ 3.20
€ 3.20

Cocktails, Smoothies en milkshake
Zie aparte menu.

Supplement

Frisdrank
Slagroom
Grenadine
Vers Sinaasappelsap

€ 2.10
€ 0.70
€ 0.50
€ 3.50

