
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 een drankje, 
smoothies, milkshakes, cocktails, hapjes, patisserie en dessertjes.

Uiteraard zijn wij gespecialiseerd in onze uitgebreide thee- 
assortiment. Bij ons kunt u van thee genieten zowel koud, 

warm als in een cocktail variant!



~ ONTBIJT-PATTISSERIE-AFTERNOON TEA ~

ONTBIJT/LUNCH

PATTISSERIE

AFTERNOON TEA

(ENKEL BIJ BESCHIKBAARHEID EN RESERVATIE) - VANAF TWEE PERSONEN

Croissants, assortiment broodjes, ham, kaas, brie, roerei, spek, gebakken worst, corn�akes, granola, yoghurt,
sinaasappelsap, ko�e/thee, . . . een beetje van alles!

Buffet Hotel (Enkel bij reservatie en beschikbaarheid) € 14,00

Twee mini-pistolets, croissant, ham, kaas, boter, con�rtuur en nutella.  Inclusief tas ko�e of thee.
Ontbijt Continentaal € 15,00

Drie mini-pistolets, boter, roerei, gebakken spek en worst. Inclusief tas ko�e of thee.
Ontbijt Engels € 18,00

Geserveerd met een broodje en boter.
Soep van de week € 6,00

Warm Croissant of met Ham en Kaas (+€2,00) of met Nutella/Con�tuur (+€1,00)
Warm Croissant € 3,50

Ham en Kaas of met Spek en Brie (+€2,50) of met Gerookte Zalm en Philadelphia (+€3,50)
Club Sandwich € 6,00

Supplement Vers Geperst Sinaasappelsap € 4,50

Supplement Glas Cava € 5,00

Een lekkere cheesecake, red velvet cake of een andere taart uit ons assortiment. Vraag ernaar!
Stukje Taart € 6,00

Tasje ko�e of bio-thee vergezeld van… kleine verrassingen!
Verwen koffie of thee € 9,50

2 dagverse scones vergezeld met clotted cream en artisanaal con�tuur naar keuze: Lemon Curd of Rode Vruchten.
English Scones € 9,00

Warm Appeltaart met ijs en slagroom € 7,00

Gebakken Brussels Wafel met ijs en slagroom € 7,00

Warm Pannenkoek met boter, ijs en slagroom € 7,00

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

TRADITIONAL AFTERNOON TEA € 27,50 P.P.

SUPPLEMENT GLAS CAVA € 5,00

Patrick Pougeoise 1er Cru Vertus.
SUPPLEMENT GLAS CHAMPAGNE € 9,50

EXTRA POT THEE / BIJVULLEN KRUIDEN € 3,50



~ THEE ALCOHOL-COCKTAILS-HAPJES ~

THEE GEFUSEERD MET ALCOHOL

COCKTAILS

NON-ALCOHOLISCHE COCKTAILS OOK MOGELIJK AAN € 6.50

WARME HAPJES

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

CosmopolTEAtan € 11,50

Grand Marnier, biologische blend van zwarte thee, bergamot aroma, korenbloem.
Grand Duke € 11,50

Gin, honing, citroengras, gember, rozemarijn, citroenverbena.
Ginger Gin € 11,50

Tia Maria, Wodka, espresso.
Espresso Martini € 8,50

Wodka, vers geperst limoensap, komkommer, gember sap, rietsuiker.
Moscow Mule € 10,50

Gin, vers geperst limoensap, komkommer, gember sap, rietsuiker.
Belgian Mule € 10,50

Witte Rum, vers geperst limoensap, verse munt, rietsuiker.
Mojito Classic € 10,50

Witte Rum, vers geperst limoensap, verse munt, rode vruchten, rietsuiker.
Mojiberry € 10,50

Gin, vers geperst limoensap, verse munt, rode vruchten, rietsuiker.
Gin Fizz Framboos € 10,50

Twee Huisgemaakte Loempia's € 8,00

Portie Torpedo Garnalen € 8,00

Portie Bitterballen € 6,00



~ SMOOTHIES-MILKSHAKES-ICED TEAS-IJS ~
Uw fruit en groenten worden vers gemixt zonder suiker of zoetsto�!

FRUIT

ELKE FRUIT SMOOTHIE IS OOK MOGELIJK ALS
FRUITMILKSHAKE (+€ 1.00)!

FRESH BREW BIO ICED-TEA'S

Frambozen, aardbeien.
Sunset € 5,80

Aardbeien, banaan.
Tropical € 5,80

Ananas, mango.
Sunshine € 6,80

Rozenbottelschelpen, rozenknoppen, citroensap,
granaatappelsiroop, biologische zwarte thee.

Pink Duchess € 6,50

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

Double Ginger € 6,50

GROENTEN

IJSCREME

Wortel, paprika, knolselderij, gember.
Orange Veggie € 6,50

Spinazie, broccoli, pastinaak, appel.
Green Veggie € 6,50

Paprika, tomaat, wortel, pastinaak, rode biet.
Red Veggie € 6,50

Café Glacé (Espresso/Baileys) € 10,00

Coupe Mokka € 7,00

Coupe Vanille € 7,00

Dame Blanche € 7,50

Coupe Brésilienne € 7,50

Coupe Advocaat € 8,00

Een bolletje vanille met sprinkels en slagroom.
Kinderijsje € 5,00



FRISDRANKEN

APERO

BIEREN OP FLES

Cola/Zero/Sprite/Fanta/Ice-tea € 2.80

Spa Plat/Bruis € 2,50

Schweppes Tonic € 3,00

Red Bull € 4,00

Cécémel Koud € 2,80

Minute Maid: Sinaas/Appel € 3,00

Vers Geperst Sinaasappelsap € 6,00

Sangria Quint Wit/Rood € 7,50

Porto Wit/Rood € 6,00

Porto 10 Years € 9,00

Pineau Des Charentes € 6,00

Sherry Dry € 6,00

Kirr Witte Wijn € 6,00

Kirr Royale € 8,00

Picon Vin Blanc € 7,50

Martini Wit/Rood € 6,00

Ricard € 6,50

Campari/Pisang/Safari € 6,50

Wijn Wit/Rood Glas/Fles € 4,00 / 19,50

Cava Glas/Fles € 6,50 / 29,00

Patrick Pougeoise 1er Cru Vertus
Champagne Glas/Fles € 10,00 / 55,00

Jupiler € 3,00

Hoegaarden € 3,50

Leffe Bruin € 4,00

Duvel € 4,50

WARME DRANKEN

STERKE DRANK

SUPPLEMENT

FRISDRANK/SINAAS €2,50 - GRENADINE/SLAGROOM €1,00 -
SCHWEPPES TONIC €3,00 - VERS SINAASAPPELSAP €4,50

Koffie € 2,80

Espresso € 3,00

Cappuccino € 3,30

Latte Macchiato € 3,80

Italian / French / Irish Coffee € 8,50

Cécémel Warm € 3,50

Vers Munt Thee € 5,00

(Vraag aparte menu)
Thee BIO (Ortea) € 3,50

Rum Bacardi Blanco € 7,00

Vodka Eristoff € 7,00

Gin Gordon € 7,00

J&B € 7,00

Jack Daniels € 8,50

Johnnie Walker Red € 7,50

Johnnie Walker Black € 8,00

Chivas Regal (12y) € 9,00

Cointreau € 8,00

Grand Marnier € 8,00

Sambucca € 8,00

Amaretto € 8,00

Baileys € 8,00

Tia Maria € 8,00

Limoncello € 7,00

Jenever Jong/Oud € 5,00

Calvados (15y) € 8,50

Remy Martin VSOP € 11,00



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. 
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