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Black Tea

Theehuis Dennenoord
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.

Green Tea

Ceylon

1001 Nacht

Zeer bekende en fijn geurende thee uit sri
lanka. Licht van kleur met een krachtige
smaak (biologisch)

Melange van groene en zwarte thee, verrijkt
met aardbeien, rabarber, zonnebloembloesem en
jasmijnbloesem

Cranberry delight

Cappuccino Caramel

Zwarte thee, ananas, veenbessen,
cranberry, goudsbloesem

Groene thee, rozenbottel, koffiebonen,
amandel, appel

Engelse Melange

Cherry Rose

Zeer bekende thee die samengesteld wordt
met zwarte thee uit ceylon, china en india.
Krachtige smaak, donker van kleur

Groene thee met rozenblaadjes, kersen
en aardbeien

Holy night

De bekende groene thee met jasmijnbloesem
(biologisch)

Zwarte thee, maretak, peper, kurkuma, kaneel,
rozenblaadjes, chili

Irish Breakfast
Een melange van de beste Assam en Darjeeling,
naar het recept van een groot Iers theehuis

Lapsang Smooth
Melange van lapsang souchong en bladthee
uit india en indonesië. Rookachtig van smaak,
goed om ‘s middags te drinken

Chinese Jasmijn

Fata Morgana
Witte Pai Mu Tan, appel, meloen, aarbei,
sinaasappel

Pink Panda
Witte thee, appel, ananas, bamboeblad,
kruizemunt, bramenblad, aroma, rozenbloesem,
goudsbloembloesem

Lemon Rose

Cuba Libre

Een fijne pai mu tan met limoengras,
munt en stukjes citroen

Mix van groene en zwarte thee,
kokosvlokken en ananas

Royal Winter

Droomvlucht
Groene thee, papaya, schijfjes drakenvrucht,
rozenbottel, appel, meloen, hibiscusbloesem,
lemongrass, schizandrabessen, vlierbessen

Green vanilla
Groene thee, cacaobonen en stukjes vanille

Red Monkey
Groene thee met aardbei, banaan
en goudsbloesem

Theeleutje
Groene thee, witte thee, kokossnippers,
kardemom, aardbei

“Tea is always a good idea”

White Tea

Witte thee met appel, ananas, rozenbottel
schil, kardemom, gember, kaneel, rode biet,
blauwe korenbloemen, peper

Sunny White
Mengsel van witte en groene thee, met
ananas, limoengras, frambozenblad, kers,
zonnebloembloesem, lemon myrtle, rabarber
en peer

V.O.C. Melange
Witte thee, papaya, mango, rode pepertjes,
peer, rode rozenbloesem, goudsbloembloesem,
korenbloembloesem

White Angel
Melange van witte en groene thee, met
kaneel, citroen, sinaasappelbloesem,
rozenblaadjes en amandel

White Champagne
= Cafeinevrij

Witte thee met rode en zwarte bessen,
limoengras, rozen en zonnebloemblaadjes

Flavoured Tea
Blue star Earl Grey
De natuurlijke earl grey variant met Bargamot,
voorzien van korenbloemen

Cream of Ireland
Zwarte thee, gearomatiseerd met whiskey,
cacaobonen en room

Droom der Zuidzee
Melange van zwarte ceylon thee,
gearomatiseerd met stukjes aardbei
en rabarber, zonnebloemblaadjes n
korenbloembloesems

Fruit Garden
Mix van zwarte en groene thee, met aardbei,
lychee, peer, frambozen en meloen

Happy Birthday
Melange van zwarte thee uit china en ceylon,
waaraan stukjes aardbeien, frambozen en
bloesem van de hibiscus zijn toegevoegd

Ladies Tea
Moderne variant van de earl grey,
gearomatiseerd met olie van de bergamot en
verrijkt met stukjes sinaasappelschil

Oma’s advocaatje
Zwarte thee met aroma van de
welbekende eierlikeur

Oma’s appeltaart
Een melange die licht, zoet, vol en heerlijk
van smaak is door de subtiele toevoeging van
zoethout, appel, hibiscusbloesem, cranberries,
kaneel en steranijs

Herbal Tea

Rooibos Tea
Dropshot

African safari

Anijs, Venkel, rozenbottel, koriander,
rietsuiker, kaneel, citroengras, gemberwortel,
steranijs, jeneverbessen

Rooibos, cacaobonen, hibiscusbloesem,
lemongrass

Boerenliefde

Mooie Dromen

Rooibos, kaneel, kruidnagel, gember, peper,
kardemom (biologisch)

Cupido

Fruit tea

Milde rooibos met appel, amaretto en amandel

Hennep relax
Rooibos, appel, citroengras, gemberwortel,
citroenmelisseblaadjes, sinaasappelschil,
verbenabladeren, hennepzaden,
goudsbloembloesem

De kleine prins

Pannacotta

Appel, granaatappelbloesem, rode bessen
(antioxiderend)

Rooibos, rabarber, vanille,
zonnenbloembloesem

Rooibos
Deze roodkleurige blaadjes groeien aan de
rooibosstruik in zuid-afrika, een milde drank
die zeer gezond en volledig cafeïnevrij is
(biologisch)

Appel, hibiscus, druiven, rozenbottel,
kamillebloesem, aardbeien

Granaatappel
Nutty apple
Stukjes appel, kaneel, amandel, rode bessen,
nootkrokant

Pretty Peach
Perzik, appel, vlierbessen, hibiscusbloesem,
zonnenbloembloesem, goudsbloembloesem

Strawberry kiwi
Aardbei, Kiwi, hibiscusbloesems, appel,
rozenbottel, kokosnootschilfers, citrusschil

Sunset dreams

Rustgevende ayurveda kruidenmix met o.a.
melisseblad, kamille, limoengras, rozenbottel,
kardemom en venkel (biologisch)

Queen of heaven
Anijs, citroenmelisse, brandnetel, verbene,
zilvere lindenbloesem, zoethout, groene munt

Sixtijnse kruiden
Wortel, banaan, zoethoutwortel,
kruizemuntblad, pepermuntblad,
lavendelbloesem

Toscaanse liefde
Aardbeiblad, lemongrass, pepermuntblad,
hibiscusbloesem, appel, aardbei, rode bessen

Tovenaarskruiden
Pure Kruidenmix van limoengras, venkel,
kamille, zoethoutwortel, hibiscus, stukjes
rozenbottel en citroenschil

White truffel
Zwarte thee, cacaobonen, lapacho, kokoschips,
appel, kokos, bramenbladeren

Lemongrass, rozijnen, vijg, drakenfruit, appel,
zure kers, goudsbloembloesem (biologisch)

Wild Cherry

Rum

Hibiscusbloem, appel, rozenbottel,
druiven, kersen

Zwarte thee, gearomatiseerd
met rum en rozijnen

Appel, gember, rozenbottel, distel, vanille

Windkracht 10
= Cafeinevrij

Tea
Glas Thee		

Coffee
2.50

Keuze uit alle smaken van de theekaart

Potje Thee klein

6.00

Keuze uit alle smaken van de theekaart

Potje Thee groot

7.00

Keuze uit alle smaken van de theekaart

Verse munt thee

4.00

Geserveerd met honing

Verse gember thee

4.00

Espresso
Koffie
Cappuccino
Espresso machiato
Koffie verkeerd
Floated koffie

2.50
2.50
2.75
2.75
2.75
3.00

3.75
3.95

Coca Cola
Coca cola zero
Fanta
Cassis
Bitterlemon
Tonic
Ginger Ale
Spa Rood
Spa Blauw
Ice tea		
Ice tea green
Flevosap

5.95

Keuze uit appelsap, appel/blauwe bes en
appel/perzik/ananas

met een lekkere dot slagroom

Latte Machiato
Flatt white		

3.25
3.50

Cappuccino met een extra shot espresso

Chai Latte vanille
Warme choco
Callebaut chocolade, met slagroom

Irish Koffie		

Met een scheut whiskey, kandij en slagroom

Twente koffie		

5.95

Met een scheut kruidenbitter, kandij en
slagroom

Topping		
Roep een smaak, we hebben vanalles!

Cold drinks

0.75

Verse Jus d’orange

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.50
2.50
2.75
2.75
3.25
4.25

Alcohol
Zoete witte wijn
Droge witte wijn

4.25
4.25

sauvignon blanc

Rose wijn

4.25

grenache

Rode wijn

4.25

merlot

Othmar Goud
Othmar Blond
Othmar Weizen

4.50
4.50
4.50

seizoen

Othmar Bok 		

Bezoek onze theewinkel
En neem je favoriete thee mee naar huis!

4.50

seizoen

Grolsch 0%

4.25

ALLES GESMAAKT? RESERVEER
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