Teastreet biedt hoge kwaliteit verse thee. Van smaakvolle blends tot delicate
pure thee. Thee kent oneindig veel variatie en wij willen u graag laten ontdekken dat er een thee is voor elk moment van de dag en voor elke stemming.
Onze à la minute gemaakte iceteas zijn gezoet met Agavesiroop.

OOK BESCHIKBAAR
ALS TAKE AWAY*
SWEETBITES *

IJSTHEE

LET’S MEET AGAIN CLUBIZZ.COM

TEAS & BEANS *
Geweldige koffie is de essentie van Pelican Rouge. Gemaakt van alleen de
beste ingrediënten. Geplukt van de beste koffiebessen en daarna gebrand
tot de perfecte smaak. Elke melange heeft zijn eigen smaak eigenschappen. Het resultaat? Een koffie die net zo lekker smaakt, als dat het ruikt en
er uitziet. Creëer een moment van plezier – altijd en overal!

BLACK – Old School Earl grey Natural (biologisch)

2,75 - 3,25

BLACK – English Breakfast Natural (biologisch)

2,75

Wereldberoemd. Het aroma van bergamot, een citrus vrucht,
geeft een intense geur.
How British are you? Drink de thee puur of als een real Englishman with
milk and sugar. Een English breakfast thee is een blend van diverse
broken zwarte theesoorten en is sterk en smaakvol.

BLACK – Darjeeling Margeret’s Hope

2,75

CAFÉ AMERICANO					

3,25

WHITE – Crazy in Love

2,75 - 3,25

WHITE – Sweet Rose

2,75 - 3,25

Zoals de Amerikanen ‘m drinken; 1 shot espresso en heet water

ESPRESSO					

2,50

DOPPIO ESPRESSO				

3,25

RISTRETTO					

2,50

Klein en sterk, om de dag pas echt goed te beginnen

Dubbel klein en dubbel sterk, om de dag dubbel goed te beginnen
Super klein en super sterk, om de dag super goed te beginnen

ESPRESSO MACCHIATO				

2,75

CORTADO						

2,75

CAPPUCCINO					

2,75

Italiaans voor ‘gevlekte’ espresso; espresso met een ‘vlekje’
melkschuim. Een aanrader voor wie de espresso net iets te sterk vindt
Een Spaanse mini cappuccino

1/3 espresso, 1/3 melk en 1/3 romig melkschuim

Droom weg met Crazy in love en geniet van deze vrolijke thee blend. De
perfecte match van groene en witte thee met de smaak van tropisch fruit.
Een aantrekkelijke zachte witte thee. De jonge blaadjes van witte thee
gemengd met calendula- en rozenblaadjes en tonen van framboos
en grapefruit.

GREEN – Gunpowder Natural (biologisch)

Klassieke Chinese groene thee met een iets rokerige smaak. De thee
dankt zijn naam aan de grijs-groene balletjes van opgerolde theebladeren
dat lijkt op buskruit.

GREEN – Morning Sunrise

De zon komt op, een nieuwe dag. Start de dag vitaal met deze groene
earl grey met een twist. Een frisse thee met het aroma van bergamot en
een lichte toon van mango.

GREEN – Green Sweet Chai

CAFÉ LATTE					

2,75

Hoe u een druilerige dag door moet komen? Drink een Green sweet
chai, een kruidige thee met een verfijnde smaak van kaneel en abrikoos,
een echte energizer.

LATTE MACCHIATO					

2,95

ROOIBOS – Cape Town Fog

Italiaanse koffie verkeerd; 1 espresso shot en warme volle melk
Italiaans voor ‘gevlekte melk’. Verse volle melk en perfect
melkschuim, overgoten met een espresso

CHOCO LATTE MACCHIATO				
Een Latte Macchiato gemaakt met heerlijke volle melk en
melkschuim en witte chocolade siroop

FLAT WHITE 					

Dubbele ristretto, minder melk en minder melkschuim.
Van oorsprong een koffie uit Australië en Nieuw-Zeeland

3,25
3,25

DIRTY LATTE 					

3,25

FLAVOURED COFFEE					

2,95

1/3 Chai thee, 1/3 espresso, warme melk en heerlijk melkschuim
Keuze uit Moninsiroop; hazelnoot, kaneel, caramel of vanille en
afgetopt met slagroom

IJSKOFFIE						

Doppio espresso, melk, hazelnootsiroop, geblend met ijsklontjes

3,50

Zo verrassend als de mist op de Tafelberg is, zo verrassend lekker is
deze mix van rooibos en vanille. Rooibos bevat naast antioxidanten ook
vitamine C en is cafeïne vrij.

HERBAL – Lose Yourself

Lose yourself in de temple of fruit. Een fris fruitige kruidenblend
met sinaasappel.

HERBAL – Chamomile

Geliefd om zijn rustgevende werking. Kamille thee is zacht zoet van
smaak en helpt je makkelijker in slaap komen. De thee heeft ook een
verzachtende werking bij keel, hoofd of buikpijn.

MATE – Girl from Ipanema

Deze temperamentvolle dame is fris met een beetje pit. Een prettige
mate met subtiele zoete smaak van rood fruit en passievrucht.

OOLONG – Milky Oolong

Milky oolong is noch groen noch zwarte thee. Het heeft een romig
karakter en een smaak van bloemen en geroosterde perziken.

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25

2,75

2,75 - 3,25

2,75 - 3,25
2,75

1,25

Zoals die uit Montelimar, maar dan uit Rotterdam

HEALTHY DRINKS & BITES *
Onze healthy drinks & bites zijn zorgvuldig voor u geselecteerd uit het assortiment van 2Food. Allen gemaakt van kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Fit, gezond en duurzaam genieten zijn kernwoorden die passend
zijn voor al deze producten
Aloe Vera Natural | Aloe Vera Cocos				
					

2,50

BIO Limonade Cranberry, Guave & Elderberry
BIO Limonade Pomegranate & Blueberry

2,50
2,50

BERRY WHITE

FEEL GOOD DRINKS

Orange & Mango | Apple & Blueberry

2,50

MYCOCO – Kokoswater

2,75

MYSMOOTHIE

Bieten | Boerenkool
Natural
Groente		

GOOD4YOU SUPER SNACK
NUTS & BERRIES BIO REEP

2,50
2,00
2,50
2,00

Deluxe | Superfoods

2,00

OLOVES – Olijven Basil & Garlic

2,00

2,75
2,75 - 3,25

Á la minute, vers bereidt

WARME CHOCOMEL 					

2,35

CHAI LATTE

3,25

SMOOTHIES *

BREAKFAST SMOOTHIE 100% BIO

4,50

BOSBESSEN-FRAMBOOS SMOOTHIE

4,50

ANANAS-MANGO SMOOTHIE

4,50

AARDBEIEN-MANGO SMOOTHIE

4,50

Matcha thee, Yoghurt en Agave Siroop

2,95

Chai thee met warme melk en heerlijk melkschuim

ZACHTE NOUGAT						

Coconut & Berry | Apple & Cinnamon

VERSE MUNTTHEE

Uiteraard met slagroom

1,25

Vraag uw gastheer/vrouw naar de beschikbare smaken

GO PURE BIO CHIPS

3,50

Á la minute geplukte verse muntthee met honing

MACARON							

ALOES

ICED LATTE 					
Doppio espresso, melk, vanillesiroop en ijsklontjes

Heerlijk vers gebakken van de beste ingrediënten
Laat u verrassen!

2,50

Klassiek kopje koffie met een mooie crèmelaag

APPELTAART							 3,50
TAART VAN DE DAG						 3,50

CAFÉ LUNGO					

Na de moesson in de nazomer wordt de Darjeeling autumnal geplukt.
Een milde, bloemige Darjeeling van estate Margareth’s Hope.

Iedere dag bieden wij uit eigen keuken een heerlijk assortiment van vers
gebakken taart en andere patisserie, zoals macarons en zachte nougat,
aan. Heerlijk te combineren met alle TEAS & BEANS! Onze medewerkers
adviseren u graag.

BIER OP FLES
PALM								

4,35

DUVEL								

4,60

BRUGSE ZOT							

4,25

Is een amberkleurig bier uit Belgisch Brabant, zoetmoutig en vol van smaak
met een mooi hopbitter aroma.
Duvel is een 100% zuiver en natuurlijk bier, zonder additieven of
bewaarmiddelen. En dat verschil proeft u onmiddellijk.

LET’S MEET AGAIN CLUBIZZ.COM

Brugse Zot is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en kruidig
aroma van hop. De smaak is droog, lichtbitter met een complex karakter met
citrusachtige toetsen.

FRISDRANKEN
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Pepsi								
Pepsi Max							
Seven Up							
Sisi Orange							
Lipton Ice Tea							
Lipton Ice Tea Green						
Royal Club Cassis						
Royal Club BitterLemon					
Royal Club Ginger Ale						
Royal Club Tonic Water					
Rivella Light							

WATERS
Sourcy Blauw							
Sourcy Rood							
Original Water 33 cl. Plat of Bruisend				
Original Water 75 cl. Plat of Bruisend					

2,75
2,75
2,50
5,50

VITAMIN WATERS *
Sourcy Mango & Guave					
Sourcy Appel & Golden Kiwi					
Sourcy Cranberry & Rozenbottel				
Sourcy Citrus & Cactus						

3,75
3,75
3,75
3,75

SAPPEN & ZUIVEL
Glas Verse Jus d’Orange					
Royal Club Appelsap						
Royal Club Tomatensap					
Chocomel							
Fristi								
Glas Halfvolle Melk						

3,50
2,95
2,95
2,95
2,95
2,50

BIER OP TAP
Heineken Small
Heineken Medium						
Heineken Large						
Heineken Extra Cold Small					
Heineken Extra Cold Medium					
Heineken Extra Cold Large					

3, 15
4,50
5,75
3,25
4,60
5,90

Heineken Bier dankt zijn populariteit aan het kenmerkend frisse en fruitige
aroma, de licht bittere smaak en de fraaie heldere kleur. Heerlijk, helder
Heineken wordt dan ook uitsluitend van natuurlijke grondstoffen gebrouwen: gerstemout, hop en water.
Bier van de Maand						

3,45

WIECKSE WITTE							

3,85

Witbier van hoge gisting. In 1988 zag de Wieckse Witte het levenslicht,
een heerlijk zomers witbier. Oorspronkelijk werd Wieckse Witte gebrouwen in
de stadsbrouwerij De Ridder te Maastricht waar men sinds 1857 dit bier brouwt.

GLAS - FLES

Verdejo ‘Valdecaz’					
Bodegas Monte la Reina | Spanje

3,95 - 20,00

Chardonnay ‘Quartaut’				
Saint Félix-de-Lodez | Languedoc | Frankrijk

4,50 - 26,00

Chenin Blanc ‘Plankenbrug Steen’			
Western Province Wineries | Zuid-Afrika

4,50 - 26,00

Sauvignon Blanc ‘Viña Leyda’ 		

4,50 - 26,00

Leyda Valley | Chili

4,95

Een donker, roodbruin trappisten bier met nagisting in de fles en een alcoholvolume
van 7 procent. De crèmekleurige schuimkraag geurt naar speciale mout en laat een
mooi kantwerk achter in het glas. De smaak is rijk en complex, kruidig en fruitig, met
een fris bittere finale.

3,95 - 20,00

Garnacha ‘Basiano’ Rosado				
Bodegas d’Enanzo | Navarra | Spanje

WESTMALLE TRIPEL						

4,95

Een helder, goudgeel trappisten bier dat gedurende drie weken nagist in de fles en
een alcoholvolume heeft van 9,5 procent. Het is een complex bier met een fruitige geur
en een mooie, genuanceerde hopneus. Het is zacht en romig in de mond, met een bittere
toets, gedragen door het fruitaroma.
Omdat het alcoholpercentage pas na het natuurlijke brouwproces wordt verlaagd,
behoudt dit bier zijn pure biersmaak.

WIT

ROSÉ

WESTMALLE DUBBEL						

AMSTEL 0.0%							

WIJNEN

3,00

GINS & TONICS
GORDONS DRY GIN						

7,50

ROOD
Tempranillo ‘Basiano’					
Bodegas d’Enanzo | Navarra | Spanje

3,95 - 20,00

Merlot ‘Quartaut’
				
Saint Félix-de-Lodez | Languedoc | Frankrijk

4,50 - 26,00

Malbec ‘Fantasia’					
Bodegas Lorca | Mendoza Valley | Argentinië

4,50 - 26,00

Pinot Noir ’Viña Leyda’ 			

4,50 - 26,00

Leyda Valley | Chili

Één van de oudste gin’s ter wereld, zeer krachtig van smaak en daardoor misschien
wat minder geschikt voor beginners. De dominante jeneverbes op de neus zet door in de
smaak met op de achtergrond donkere tonen en een lichte bite.
Tonic: Royal Club Tonic Water

MOUSSEREND

BOMBAY SAPPHIRE GIN

					
8,50
Het recept wordt bij Bombay Spirits Company reeds gebruikt sinds 1761 en maakt
gebruik van 10 verschillende botanicals. Een aroma van jeneverbes en citrus, maar
ook pepers en kruiden zijn duidelijk aanwezig. Op het palet smaakt deze gin delicaat en
licht fruitig.
Tonic: Fever Tree Tonic/Fever Tree Mediterranean Tonic/Fever Tree Elderflower Tonic

Trentino | Italië

BULLDOG DRY GIN						

BROOD MET…							 4,25

Deze prijswinnende Engelse gin wordt hand gemaakt in een 250 jaar oude
distilleerderij en bevat 12 ingrediënten uit 8 landen. Hij geurt puur en zoet en
verenigt onder andere citrus, kardemom, lavendel, kaneel en amandel.
Tonic: Fever Tree Tonic/Fever Tree Mediterranean Tonic/Fever Tree Elderflower Tonic

HENDRICKS GIN							

9,50

10,50

Deze ambachtelijke Schotse gin biedt een uitgebalanceerde, zachte dronk
met een complex smaken palet. Door de langzame toevoeging van komkommeren rozenblad infusie verkrijgt deze gin zijn sublieme, wereldberoemde smaak.
Tonic: Fever Tree Tonic/Fever Tree Mediterranean Tonic/Fever Tree Elderflower Tonic

BOBBY’S SCHIEDAM DRY GIN					

10,50

Bobby’s Dry gin is het verhaal van de Molukse opa Bobby en drie kameraden die een
droom in vervulling zien gaan. Deze gin is aromatisch en complex. Een frisse citrussmaak
gecombineerd met diverse kruiden en een licht peperige afdronk.
Tonic: Fever Tree Tonic/Fever Tree Mediterranean Tonic/Fever Tree Elderflower Tonic

LOOPUYT SCHIEDAM DRY GIN					

5,25 - 29,50

Prosecco ‘Lunetta’					
Moët & Chandon Brut						
Epernay | Frankrijk

				

75,00

BORRELBITES

kruidenboter, tapenade en aïoli

SCHAALTJE TAPAS (per persoon)					 5,50
Oude kaas, gedroogde worst, gemarineerde olijven,
Serranoham, aïoli en brood

THAISE GARNALEN HAPJES (8 stuks)				 6,50
HUISGEMARINEERDE OLIJVEN					 2,75
ASSORTIMENT VAN WARME HAPJES (8 stuks)		

6,50

ROTTERDAMSCHE OUWE MET MINI AUGURKJES		

4,75

ROTTERDAMSE DRAADJESVLEES
BITTERBALLEN (6 stuks)		

4,75

10,50

De Loopuytdistilleerderij stamt uit 1772 en is recentelijk weer tot leven gewekt.
Jeneverbes en kardemom zorgen voor een zoete zweem in de neus en stevigheid op
het verhemelte. Het frisse karakter van de gin komt van de koriander, verse framboos,
fruitschillen en bessen. Houtig en droog in de afdronk door het gebruik van kinabast.
Tonic: Fever Tree Tonic/Fever Tree Mediterranean Tonic/Fever Tree Elderflower Tonic

Heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie? Meld het ons!
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers.

