
Thee 

Na 88 2,- 

Zwarte thee met chocola, stukjes appel, 
pepermuntblad en yoghurt. 
(alsof er een engeltje over je tong…) 

Zoete Noodt 2,- 

Héérlijke groene thee met echte stukjes walnoot en 
een vleugje karamel. 
(dit is echt een noodgeval, die moet je geproefd hebben!) 

Keuteltjesthee 2,- 

Gemaakt van jong gerolde theetoppen, gegeurd 
tussen de jasmijnbloesem. 
(hij smaakt véél lekkerder dan dat hij eruit ziet) 

Heksenthee 2,- 

Rooibosthee met een geweldige combinatie van 
eucalyptusblad en sinaasappelschilletjes. 
(durf je het aan…?)  

Oma’s snoeppot 2,- 

Verrukkelijke vruchtenthee met stukjes papaja, 
mango, sinaasappel, dadel, krent en citroengras. 
(duik in de geur van oma’s glazen snoeppot!) 

Gewone thee 2,- 

Losse groene thee (gunpowder) of een zakje 
(zwarte) thee uit de theedoos. 
(doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg) 

Verse kruidenthee 2,- 

Citroen Verbena 
Groene munt 

Castenrayse honing: 0,50 

(zolang de voorraad strekt…) 
 

 

 

Nog meer thee: 

 

“Thee van de Komkommerin” 2,50 

Een wisselende samenstelling van kruiden. 

Unieke thee! Nergens anders te verkrijgen! 

(ik zeg: DOEN!) 

“Thee voor Twee” 10,- 

Een pot thee naar keuze met voor elk een klein 

stukje taart, een fudge en chocolade boontjes. 

(“samen delen”, zei de schele) 

“Thee voor Thuis” 3,- 

Is er een thee die je heeft verrast of die je gewoon 

eens thuis wilt uitproberen? Dat kan! 

Voor 3 euro krijg je een zakje van ongeveer 50 gram 

mee naar huis. 

(ongedwongen genieten met je voeten op de bank) 

“Feestthee” 3,- 

Iets te vieren? Verjaardag, geboorte, jubileum, 

huwelijk, of gewoon omdat het vandaag is:  

Geef deze heerlijke groene thee cadeau met 

aardbei, Romeinse kamille en champagne aroma. 

Alvast proficiat! ;) 

 

Oh ja: wil je het theezakje nóg een keer 

gebruiken? Ik schenk met liefde  

én voor niks(!) nog wat heet water bij! 
 

O ja: je kunt hier helaas niet pinnen… 

 

Koffie  
 

Koffie 2,- 

Heerlijke Miko koffie. 

Espresso 2,- 

Gezet van de Puro-koffiebonen . 

Cappuccino 2,50 

Met liefde gezet! 

Latte Macchiato 2,75 

Espresso met veel opgeschuimde melk. 

Koffie verkeerd 2,75 

Koffie met veel opgeschuimde melk 

Babyccino 2,- 

Opgeschuimde, warme melk. 

 
 

“Pimp” je koffie  0,20 

Kies een lekkere siroop om je koffie, espresso, 
cappuccino of latte te verfraaien. 

- Karamel suikervrij-siroop 
- Hazelnoot suikervrij-siroop 
- Vanille suikervrij-siroop 

 

Frisdrank 2,- 

Keuze uit cola, sinas, ice tea green 
Ranja 0,50 
 

 

 

 



bei 

 

 

 

 

 

 

Welkom in mijn Theehuis! 

Oftewel: Kom kom er in, eh bei! 

 

Een knus theehuisje met een knipoog naar de 

komkommer en sinds 2016 ook naar de 

aardbei: de Komkommerin, eh Komkommerbei 

dankt haar naam dan ook aan onze kwekerij die 

achter deze tuin ligt. VieVerde. 

 

In het Theehuis kun je genieten van een 

heerlijke kop thee of koffie, uiteraard met iets 

lekkers! 

 

Ik verzorg ook high tea’s! 

Kijk voor meer informatie op mijn website: 

www.theehuis-komkommerin.nl 

Of volg mij op facebook! 

Dus kom binnen en geniet! 

Liefs, Jolein 

 

 

O ja: je kunt hier helaas niet pinnen… 

Voor erbij (zo lang de voorraad strekt…) 

Oma’s appeltaart 3,- 

(Door oma…) zelfgemaakte appeltaart 
(lekkerder krijg je hem niet!) 

 

Taart  á la Maria 3,- 

Bokkenpootjes-ijs-schuim-taart 
Wil je er karamel- of advocaatsaus bij? 
(één brok heerlijkheid!) 

 

Caramel shortcake  2,50 

Een koek in taartvorm! 
(Klinkt als: “twix”) 

 

Beschuitje met aardbei 1,- 

Alleen in het seizoen beschikbaar… 

(anders moet je gewoon nog een keer terugkomen ;) 

 

Komkommersoep 3,-   

(de kromste soep die je ooit hebt gegeten!) 

Zelfgemaakte komkommersoep natuurlijk! 
 

Tosti 2,50 

(welke gaat het worden…) 

Tosti Komkommerbei: ham, kaas en een snufje 
Toscaanse kruiden. 

Tosti Komkommerin: deze wisselt af en toe, dus 
vraag even welke tosti het vandaag is geworden! 

 
Liever een klein stukje of een halve portie?  
Gewoon voor de lekker?  
Dat kan hoor!  
U krijgt dan de helft, voor de helft!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een hoorntje uit het vuistje: 
 

Komkommer-ijs 
Aardbeien-ijs 

Vanille-ijs 
 

Per bolletje 1,- 

 
Dit ijs is uiteraard gemaakt 

van de komkommers en aardbeien 
uit eigen kwekerij! 

http://www.theehuis-komkommerin.nl/

