Koffie & thee

Info

Koffie 		
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
(Naast gewone melk hebben wij
ook havermelk* en kunnen de koffies
cafeïnevrij worden gemaakt)

€ 2.50 *
€ 2.75 *
€ 2.90 *
€ 3.15 *
€ 2.30 *

Warme choco
Slagroom

€ 2.95
€ 0.50

Thee 		
Potje thee (2 kopjes)
Verse muntthee
Gemberthee

€ 2.00 *
€ 2.95 *
€ 2.95 *
€ 2.95 *

Voor erbij...
Ambachtelijke appeltaart
Verse worteltaart
Luxe seizoenstaart
Boerencake
Ans bakt puur
Taartje van het seizoen zonder
gluten, lactose en toegevoegde suikers
IJs: vraag binnen naar ons assortiment

* Biologisch

€ 4.50
€ 3.95
€ 4.95
€ 2.75
€ 5.50 *

Heeft u een keuze kunnen maken? Bestel en
betaal dan direct via de QR-code op uw tafel.
Dan komen wij met uw bestelling naar u toe.
U kunt natuurlijk ook binnen aan de counter uw
bestelling doorgeven.
Theehuis Het Oude Paard is een samenwerking
tussen Stichting De Paardenkamp en Proef
Soest. Een deel van de opbrengsten van het
Theehuis is bestemd voor de verzorging van de
120 paarden en pony’s die bij De Paardenkamp
van hun oude dag genieten.
Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw
feest, bruiloft of vergadering? Wij hebben twee
prachtige binnenruimtes beschikbaar en het
heerlijke buitenterrein.
Al vele bruiloften, familiefeesten, verjaardagen
en vergaderingen hebben op deze locatie plaatsgevonden. Van een uitgebreid feest tot intieme
receptie, er is van alles mogelijk. Heeft u vragen
over de mogelijkheden? Dan kunt u bij ons
terecht.
Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.hetoudepaard.nl

Menukaart

De hele kudde

Honger als
een paard?
2 Runderstoofvlees kroketten op brood

€ 9.00

2 Vegan ragout kroketten op brood

€ 9.00

Landbrood met groentenhummus,
rucola en rauwkorst
(Kan ook met glutenvrij brood)

€ 7.50

Boers 12 uurtje
Snee brood met kroket, klein kopje
soep en halve tostini

€ 9.75*

Tostini geitenkaas
met notentapenade en honing

€ 8.75*

Tostini tonijn
met pesto, dille mayonaise, ui
en oude kaas

€ 8.50

Tostini Kip
met gemarineerde kippendijen, kaas,
ui en komkommer

€ 8.75

2 Wafels met kersen en slagroom

€ 8.00

Soep van de dag
Geserveerd met een
snee boerenbrood met kaas

€ 5.75*

* Biologisch

Drankjes

Combineer de hele kudde met een theeproeverij voor de optimale high tea, of
bestel jouw favoriete drankjes los voor
een heerlijke high wine of beer.
De Hele Kudde (vanaf 2 personen)
ook geheel vegetarisch te verkrijgen
Zoet:	Cake & 2 soorten zoetigheden
van onze gastvrouwen
Hartig:	Mini tostini’s, oude kaas,
oesterzwam kroketjes en
stoofvlees bitterballen
Theeproeverij (vanaf 2 personen)
De lekkerste, uitgesproken, fairtrade
smaken van Alex Meijer proeven?
Deze proeverij bevat 5 theesmaken
Onze gastvrouwen komen bij u langs
om het hete water aan te vullen.

€ 14.00 p.p.

€ 2.50
€ 2.90
€ 3.10*

Rode wijn Elvia (Tempranillo)
Droge witte wijn Elvia
(Viura – Sauvignon Blanc)
Zoete witte wijn Klosterkrone
Rosé L’Arjolle (Syrah)

€ 4.25*
€ 4.25*

Amstel bier
Seizoensbier
Affligem blond
Affligem dubbel
Affligem trippel
Affligem 0.0 bier

€ 2.70
€ 4.50
€ 4.75
€ 5.00
€ 5.00
€ 3.50

€ 1.00*

€ 4.25
€ 4.25*

€ 6.00 p.p.

Voor veulens
Broodje pindakaas of jam*
Hollandse poffertjes
1 Runderkroket op brood
Tosti kaas
Wafel met kersen en slagroom

Frisdranken
Ice tea 		
Flevosap
- Appel
- Sinaasappel
- Appel, ananas, perzik
Diksap 		

Krachtvoer
€ 2.75
€ 4.00
€ 4.50
€ 3.95
€ 4.75

Stoofvlees bitterballen 8st
Oesterzwam mini-kroketjes 6st
Oude kaas met grove mosterd
Focaccia brood met hummus,
komkommer en tomaat

€ 8.00
€ 8.00
€ 4.75*
€ 6.50

