
Thee 

Feestthee 2,20 
Heerlijke witte en groene thee met blauwe bes, framboos en kers met de smaak 
van champagne! 
GefeliciTHEErd met deze goede keuze!) 

Sweettea 2,20 

Verrukkelijke groene thee met stukjes aardbei, banaan en goudsbloembloesem. 
(alsof je een snoepwinkel inloopt!) 

Komkommerinthee 2,20 

Cool-down met deze extreem verfrissende combinatie van groene thee met 
komkommer, munt en limoen. 
(kom, kom en drink deze thee!)  

Toetjesthee 2,20 

Onweerstaanbare rooibos met zachte chocolade, koffie, karamel en mascarpone. 
(het tiramisu-toetje waar je al de hele dag naar snakt) 

Zoete Noodt 2,20 

Héérlijke notenthee met gekarameliseerde amandelen, stukjes kaneel, appel en 
biet.  
(dit is echt een noodgeval, die moet je geproefd hebben!) 

Keuteltjesthee 2,50 

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

Gewone thee 2,20 

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

 

(Verse) kruidenthee 3,75 

Deze “thee” gaat niet in een zakje maar los in je glas. Vergezeld door een schijfje 

sinaasappel. (ik zeg: DOEN!) 

Keuze uit: 
❖ Zoethout-stokje, of 
❖ Steranijs, of 
❖ Kaneelstaafje, of 
❖ Gember, of 
❖ Groene munt 

Combineren is mogelijk maar dan 
komt er 0,50 bij per kruid. 

Castenrayse honing: 

0,50 

(zolang de voorraad strekt…) 



“Thee voor Twee” 12,50 

Een pot thee naar keuze met voor elk 3 lekkere, kleine, zoete hapjes erbij. 

(“samen delen”, zei de schele) 

“Thee voor Thuis” 4,25 

Is er een thee die je heeft verrast of die je gewoon eens thuis wilt uitproberen? 

Dat kan! 

Voor 3,95 euro krijg je een zakje van ongeveer  

50 gram mee naar huis. 

(ongedwongen genieten met je voeten op de bank) 

“Thee in een pot” 5,95 

Een pot thee (in een zakje) met smaak naar keuze! 

(Lekker theeleuten!) 

 

Koffie 

Koffie 2,20 

Heerlijke Puro Fino koffie. 

Espresso 2,20 (dubbele espresso: 3,20) 

Gezet van de Puro-koffiebonen. 

Cappuccino 2,60 

Met liefde gezet! Dat zie je en dat proef je! 

Latte Macchiato 2,80 

Espresso met veel opgeschuimde melk. 

Koffie verkeerd 2,80 

Koffie met veel opgeschuimde melk. 

Chocomel (warm of koud) 2,60 

Warme chocomel, heerlijk opgeschuimd. 

“Pimp” je koffie  0,50 

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

Karamel suikervrij of Hazelnoot suikervrij 

Koffiepalet voor 2 personen  19,95 

Een mini high coffee! 
3 Verschillende koffies met 3 verschillende hapjes.  
Let op: goed werk kost tijd ;) 



Frisdrank 

Cola, Sinas, Ice tea green 2,20 

Ranja 1,10 

Double Dutchy 2,60 

Waanzinnig bijzonder frisse komkommerdrank.  
(de combi met watermeloen maakt hem nóg waanzinniger!) 

Radler 0.0% 2,60 

Een ware verfrisser op een warme dag! 
 

Iets lekkers voor erbij  

(zo lang de voorraad strekt…) 

Taart van de dag!* 3,75  

Vraag gerust wat voor lekkers ik in huis heb!  (#durftevragen) 

Beschuitje met aardbei 2,50 

Alleen in “ons” seizoen beschikbaar… 

(anders moet je gewoon nog een keer terugkomen ;) 

Komkommersoep* 4,00   

Kromme komkommersoep met een geheim recept! 
 (de kromste soep die je ooit hebt gegeten!) 

Tosti 3,75 

Deze wordt gemaakt met 3 sneetjes brood. 
Wit: ham-kaas-special 
Verrassing: deze wisselt af en toe,  
dus vraag even welke tosti het  
vandaag is geworden!  

(“brutale” mensen hebben de halve wereld 😉) 

 

* Liever een klein stukje of halve portie?  

   Gewoon voor de lekker?  
   Dat kan hoor!  
   U krijgt dan de helft, voor de helft! 
 
Dit ijs is uiteraard gemaakt met de komkommers 
en aardbeienuit onze eigen kwekerij!      (door Lo   Solé in Sevenum) 

  

Komkommer-ijs 

Aardbeien-ijs 

Vanille-ijs 

1,30 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj06eyZvdzZAhXGjqQKHQ7PDvIQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fhollanderijs.nl%2F&psig=AOvVaw1X_tn-LPmzN3_V7pK0cEQp&ust=1520585384714753


Welkom in mijn Theehuis! 

Oftewel: Kom kom er in! 

 

Een knus theehuisje met een knipoog naar de komkommer en sinds 2016 

ook naar de aardbei: de Komkommerin dankt haar naam dan ook aan 

onze kwekerij die achter deze tuin ligt. VieVerde. 

 

Hier kun je dus genieten van heerlijke gerechten waar onze komkommers 

en aardbeien in zijn verwerkt. Bijvoorbeeld de befaamde 

komkommersoep en het heerlijke komkommer- of aardbeienijs. Uiteraard 

hebben we ook aardbeientaart! 

 

Voor 19.95 pp verzorg ik ook high tea’s! 

Daar ben je ongeveer 2,5 uur “zoet” mee      . 

 

Kijk voor meer informatie op mijn website: 

www.theehuis-komkommerin.nl 

Of volg mij op social media! 

Dus komkommerin en geniet! 

Liefs, Jolein 

0640272541 

 

 

 

 

 

 

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

