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Sweets

Theehuis Dennenoord

Engelse Scones

Op een van de mooiste locaties in
Twente, tussen Vasse en Ootmarsum,
ligt Theehuis Dennenoord. Het Theehuis
is een origineel houten pandje uit
1921 waar nostalgie de moderne tijd
ontmoet. Het Theehuis bevindt zich
tussen de bossen en is een ideale
plek om uit te rusten na een heerlijke
wandeling of fietstocht.

Notencake

Traditioneel engels theegebak met
clotted cream en home made jam

High Tea

24.50

Tea met scones, clotted cream en jam,
teabread, gebak, sandwiches, teasweets en
hartige hapjes. Inclusief onbeperkt thee

Afternoon Tea

18.50

Tea met scones, clotted cream en jam,
teabread, gebak, sandwiches en teasweets.
Inclusief onbeperkt thee

Kidstea

14.50

Etarère vol lekkers, speciaal voor de kids.
Inclusief onbeperkt thee of ranja

4.25

Stevige cake met verschillende noten en
rozijnen en een dot slagroom

Appeltaart

4.25

Huisgemaakte appeltaart volgens eigen recept,
lekker met een dot slagroom

Brownie

Breakfast
Dennenoord Breakfast 19.50

Tea’s

4.25

Griekse yoghurt met huisgemaakte granola,
croissantje gevuld met ei en bacon, scone met
clotted cream en lemon curd en een broodje
gerookte zalm, lekker met een kop koffie of
thee naar keuze en een verse jus

4.25

Smeuïge chocoladetaart met echte stukjes
chocolade en een dot slagroom

Teabread

4.25

Heerlijk, met vruchten en roomboter

Cheesecake

4.25

Huisgemaakte cheesecake, vraag ons
naar de smaak van het seizoen

Carrot Cake

4.50

to share
Fingerfood Plate
Een sortering van hartige hapjes,
heerlijk bij de borrel

Dennenoord Plate
Clubsandwich, teabread en een soepje
van het seizoen

Klassieke worteltjestaart met frisse
topping en een dot slagroom

Seizoensgebak

4.50

Elke maand weer iets anders,
vraag één van ons

Gebaksassorti

8.95

Verschillende stukjes huisgemaakt gebak,
inclusief een kop thee of koffie

Cream Tea

8.95

Heerlijke scone met clotted cream en jam,
teabred en een sneeuwbal, inclusief een kop
thee of koffie

14.95

“Tea is
always
a good
idea”

10.75

cold Lunch
Club Sandwich

Eggs

9.25

hot Lunch

Drie boterhammen met gerookte kip,
gebakken spek, sla, tomaat en remouladesaus

Wrap Tonijnsalade

9.25

Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat,
rode ui en sla

Broodje Geitenkaas

9.95
9.95

Boeren bruin, rijkelijk belegd met Carpaccio,
sla, pesto, parmezaanse kaas, pijnboompiten en
truffelsaus

Broodje Zalm

9.95

Wit of bruin brood, rijkelijk belegd
met gerookte zalm, sla, ei en kerriemayonaise

Broodje uit de Zee

10.25

Bruin brood, rijkelijk belegd
met gerookte zalm, tonijn en garnaaltjes

Club Carpaccio

10.50

Drie boterhammen met carpaccio, parmesaanze
kaas, truffelsaus en een gebakken eitje
*K
 euze tussen een dikke plak boeren
bruin of wit brood

Sop in de Pan

Scrambled Eggs

5.95

Spanish Omelette

Heerlijk, klassieke wentelteefjes
met kaneelsuiker en slagroom

Dagsoep

9.25

Lekker pittig, met kaas en ui,
geserveerd met brood en salade

6.95

Tosti Tuna & Cheese

Snacks

6.95

Bruine boterhammen met tonijnsalade,
cheddarkaas en rucola

Today’s Flan

Truffel Fries
8.50

Heerlijke hartige taart van het seizoen
(kan vegetarisch)

9.25
9.25

5.95

Frietjes, overladen met parmezaanse
kaas en truffelsaus

Bruine Fruitschaal

Focaccia met brie, honing en
gekarameliseerde ui, lekker warm uit de oven

Italian Ciabatta

8.95

Roerei op z’n engels, lekker met spek

Heerlijke huisgemaakte soep met breekbrood,
vraag ons naar de smaak

Nutters Delight

8.95

Traditionele uitsmijter met spek,
geserveerd met brood en salade

4.95

Dikke boterham met kaas en ham

Bruine boterham met geitenkaas,
gegrilde groentes en honing

Broodje Carpaccio

Tosti

The New Yorker

7.95
7.95

Heerlijke schaal nacho’s met tomatensalsa,
crème fraîche en gegratineerd met kaas

Ciabatta met mozarella, pesto en tomaat,
lekker warm uit de oven

Dennenuurtje

Home Made Stew

14.25

Goed gevulde stoofpot met vlees en
groentes, geserveerd met friet en salade

Pulled Chicken

14.25

Gemarineerd volgens eigen recept,
op een dikke bruine bol met salade en friet

Ceasar Salad

12.95

Carpaccio Salade

Bekijk onze theewinkel!

13.50

Salade met carpaccio, parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en truffelsaus, geserveerd met
breekbrood
Salade met diverse soorten vis,
geserveerd met breekbrood

Uitgegeten?

12.95

Salade met gerookte kip, spek en
parmezaanse kaas, geserveerd met breekbrood

Seafood Salad

10.95

Kopje dagsoep en twee belegde boterhammen
met een gebakken eitje en een van dobben
kroket

Shepard Salad

Salade met geitenkaas, honing, roggebrood
en noten, geserveerd met breekbrood

Het bruine fruit zo uit de frituur, 10 stuks

Macho Nacho

Salads

13.95

Kids lunch
Kids Friet

Glutenfree

3.95

High Tea

4.50

Tea met scones, clotted cream en jam,
teabread, gebak, sandwiches, teasweets en
hartige hapjes. Inclusief onbeperkt thee

Frietjes, geserveerd met mayo

Tosti

Ham en kaas, lekker met ketchup of curry

Broodje ei

Teabread

4.95

Engelse scones

4.95
5.50

Carrotcake

Klassieke wentelteefjes met kaneelsuiker
en slagroom

Tomatensoep

Vraag naar de
mogelijkheiden

4.50
4.50

Klassieke worteltjestaart volgens
eigen recept en een dot slagroom

5.50

Brownie

Met een lekkere dot slagroom

American Pancakes

Allergisch?

Traditioneel engels theegebak met
clotted cream en home made jam

Lekker met poedersuiker en stroop

Sop in de pan

4.50

Heerlijk, met vruchten en slagroom

Bolletje met een gebakken eitje

Poffertjes

24.50

4.50

Smeuïge chocoladetaart met echte stukjes
chocolade en een dot slagroom

5.50

3 mini pancakes met slagroom
en poedersuiker

Schuimgebak

Kids sweets
Mega Muffin

3.00

Lekker smeuïge muffin met seizoensvulling

Appeltaart

4.25

Huisgemaakte appeltaart volgens eigen recept,
lekker met een dot slagroom

Brownie

4.25

Smeuïge chocoladetaart met echte stukjes
chocolade en een dot slagroom

Cheesecake

Klassieke worteltjestaart met frisse
topping en een dot slagroom

Tomatensoep

6.95

Huisgemaakt, geserveerd met
breekbrood en boter

Broodje gerookte kip

9.25

Rijkelijk belegd met gerookte kip, sla,
komkommer en remouladesaus

Wrap Tonijnsalade

9.50

Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat,
rode ui en sla

Italian Ciabatta

9.50

Broodje met mozarella, pesto en tomaat,
lekker warm uit de oven

Nutters Delight

9.50

Broodje met brie, honing en
gekarameliseerde ui, lekker warm uit de oven

4.25

Broodje gerookte zalm 9.50

4.50

Broodje Kip Teriyaki 10.95

Huisgemaakte cheesecake, vraag ons
naar de smaak van het seizoen

Carrot Cake

Met karamel en pecan

4.95

Glutenfree

Rijkelijk belegd met gerookte zalm,
sla, ei en kerriemayonaise
Gemarineerd volgens eigen recept,
geserveerd met salade

ALLES GESMAAKT? RESERVEER
ALVAST VOOR DE VOLGENDE KEER:
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