
 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

  

 

 

 

Eten  
&  

Drinken 
  

 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

Thee per kop       2.50 

 
 GROENE THEE: Melange van Chinese gunpowders 
en Chun Mees 
 
 OPLADEN: Groene thee, gember, kaneel, zoethout, 
kurkuma kardemom 
 
 FESTIVAL: Groene jasmijnthee, kamille, 
rozenbloesem, lavendel, korenbloem, lindebloesem 
 
 ENGELSE MELANGE: Zwarte thee 
 
 NATUURLEKKER: Zwarte en groene thee, roos, 
jasmijn, vanille 
 
 ZOMERBRIESJE: Zwarte thee, pepermunt, 
citroenschil, kardemom, Rozenbloesem 
 
 HERFSTWANDELING: zwarte thee, jeneverbes, 
rozemarijn, rozenbottel, steranijs 
 
 BOSVRUCHTEN: Appel, sinaasappelschil, hibiscus, 
frambozen, bramenblad, aardbei 
 
 ROOIBOS 



 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

Nieuw: (on)kruidthee 
 

Opkicker 
Paardenbloemblad, weegbree, venkel, salie, 
goudsbloem 
Smaakprofiel: kruidig, zoet 

 

Feeling Fris 
Duizendblad, zuring, citroenmelisse, kruizemunt, 
korenbloem 
Smaakprofiel: fris, kruidig 

 

Offline 
Lindebloesem, vlierbloesem, kamille, karwij, rozenblad 
Smaakprofiel: bloemig, zoet 
 
(On)Groen 
Goudsbloem, heermoes, hennep, paardenbloem 
Smaakprofiel: groen, aards 
 
 
 

 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

Off-Black 
Korenbloem, walnootblad, wilgenroosje 
Smaakprofiel: zwart, kruidig 
 
Holy Smokey 
Berkenblad, munt, moerasspirea 
 
 
Biologisch uit Etten-Leur: 
 
Kruizemunt 
 
Kamille 
 
 
 

De (on)kruiden worden o.a. gekweekt bij Ekoto in Etten-Leur in 
samenwerking met Wilder Land. 

De makers van deze thee maken een Wilder Land met 
(on)kruidenthee die Nederlandse biodiversiteit herstelt. Hoe 
meer (on)kruiden ze inzaaien bij boeren, hoe meer bijen, vogels 
en vlinders terugkeren in Nederland.  

www.ekoto.earth  www.wilder-land.com  



 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

Koffie 

 

Koffie 2.50 

Koffie, cafeïnevrij 2.50 

Espresso 2.50 

Cappuccino 2.75 

Latte macchiato 2.75 

met havermelk 0.25
  

 

  

 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

Mineraalwater, plat 2.50 

Mineraalwater, bruis 2.50 

 

Frisdrank (Naturfrisk) 2.75 

Elderflower (vlierbloesem) 

Lemonade 

Framboos 

Ginger ale  

Cola 

 

Vruchtensap (Schulp) 3.00 

Appel 

Appel & vlierbes 

Appel & rabarber 

Appel & aarbei 

Sinaasappel 

 

Budels Malt 0.0   2.75 

Budels Malty Dark 0.0  2.75 

 



 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

HARTIG 

 

Soep  6.50 

 Stevige soep van seizoensgroenten,  

   geserveerd met een broodje 

 

Kijkje in de keuken 13.50 

 Proeverij van verschillende hartige gerechtjes  

   en een kop soep 

   Check de spiegel voor het lunchmenu van vandaag 

  

De hartige gerechten zijn ook vegan verkrijgbaar. 
 

 

 Verras eens iemand met een  

Natuurlekker-cadeaubon  

voor een lunch, high tea of een bedrag naar keuze.  
 

 

Een allergie of andere eetwensen? Laat het ons weten! 

  

 
  

 

 

                                                                                                        ..natuurlijk genieten! 
 

Alle dranken zijn biologisch.  
Alle gerechten zijn huisgemaakt van biologische of lokale ingrediënten. 

ZOET 

 

Diverse soorten koek en taart, vanaf 3.50 

 Het aanbod wisselt wekelijks. Kijk op de  
spiegel of op de bar voor al het lekkers.  
 
Alles wordt gemaakt zonder geraffineerde suiker en er  
zijn altijd vegan opties. 
 

Natuurlekkere trek 

 Potje thee naar keuze met drie kleine lekkernijen 

   1 persoon 7.50 

   2 personen 14.00 

 

 

High Tea 19.50 

Klein kopje soep, assortiment van zoete en hartige  
hapjes en onbeperkt thee naar smaak 
 

Ook vegan verkrijgbaar. High tea op reservering. 


