Lunch (Keuze uit licht of donker ambachtelijk boerenbrood)
			

English Tea
Theekransje

De in Engeland bekende pot thee
geserveerd met scones, clotted cream,
handmade jam & lemon curd, teabread
en tea sweet.
		
		

Afternoon Tea

Het sociale evenement uit de Victoriaanse
tijd, in eerste instantie geïntroduceerd in
high society kringen door ”Anna”,
de zevende Gravin van Bedford.

Prijs p.p.
€ 9,50

Prijs p.p.
€ 16,50

De High Tea groeide op het platteland uit
tot een uitgebreide theetafel.
De basis is gelijk aan die van de Afternoon Tea,
aangevuld met hartige gerechten.
We serveren de High Tea met scones,
clotted cream, home made jam & lemon curd,
teabread, taart, sandwiches, hartige hapjes
en een op het seizoen geïnspireerd voorgerecht.		
								
Vraag naar onze theekaart

High Wine
High Wine is de nieuwe hartige variant
van High Tea.
Bent u geen liefhebber van zoete hapjes,
maar wel van de gezelligheid die het samenzijn
teweeg brengt, dan is de High Wine
echt iets voor u.
U ontvangt drie glazen wijn. De keuken zal
bij de verschillende wijnen bijpassende
gerechten serveren.
U geniet hierdoor van een goede combinatie
van beide.
Vriendelijk verzoek: één rekening per tafel
of groep

Farmers Bread Cheese / Porc

€ 6,25

Gemaakt van maisbrood, rijkelijk gevuld met
kaas en pikante worst. Geserveerd met chutney
Cheese: Boerenbrood met Old Amsterdam
Porc: met beenham en Zaanse mosterdsaus 		

Open Tosti Tuna Melt

Vanaf 2
pers.
Prijs p.p.
€ 29,50

€ 5,50
Pittige tomatensoep afgemaakt met room			
		
Boeren groentesoep
€ 5,50
Groentesoep van huisgemaakte runderbouillon		
				

Freshly made soup
€ 8,50

Seizoen wisselende dagsoep

Salades
€ 9,50

Salade Niçoise

€ 11,50

Tosti Zalm

€ 8,50

Ceasar Salad

€ 11,50

Geitenkaas ‘uit het oventje’

€ 11,50

Gamba salade

€ 12,50

Gemaakt van maisbrood, rijkelijk gevuld
met gerookte Noorse zalm en kaas.
Geserveerd met remouladesaus

Mushrooms

Gebakken champignons, (bacon), lente-ui
en truffeldressing op ambachtelijk brood

€ 8,50

Tonijn Sandwich

€ 7,50

Sandwich Chèvre

€ 8,50

Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, appel,
sla en rode ui op ambachtelijk boerenbrood
Warme geitenkaas met sla en honing en walnoten
op grof gesneden ambachtelijk brood		

Club Sandwich

Rijk belegde sandwich met sla, gerookte
kipfilet, bacon en remouladesaus

Zalm Sandwich

Ambachtelijk brood met roomkaas, sla
en dressing, met gerookte zalm en uienringen
			

€ 8,50

€ 10,50

Uitsmijter Sprakelloos

€ 8,00

Scrambled Eggs

€ 7,50

Royale uitsmijter van Twentse scharreleieren,
met bacon of beenham of kaas en ambachtelijk
brood
Roerei met bacon en toast

: Kan glutenvrij

Verse pomodorisoep

Ploughman’s Sandwich

Ambachtelijk (boeren)brood met appel, Stilton
kaas, sla, walnoot en een vleugje honing
Prijs p.p.
€ 21,50

High Wine

€ 5,00

Boerenbrood met huisgemaakte tonijnsalade,
gegratineerd met cheddarkaas

We serveren de Afternoon Tea met scones,
clotted cream, home made jam & lemon curd,
teabread, sandwiches en tea sweets.		

High Tea

Tosti Pikante

Huisgemaakte soepen

: Vegetarisch

		

: Kan vegetarisch

Gemengde sla met tonijn, kappertjes, ei,
ansjovis, haricot verts en dressing
Gemengde sla met gerookte kip, bacon,
croutons, kaas, chef ’s dressing
Gemengde sla met warme geitenkaas,
bacon, honing en walnoot
Gemengde sla met versgebakken gamba’s,
gerookte zalm, dille, tomaat en dressing

Borrelhapjes
Nacho’s, tomaten salsa en cheddarkaas

€ 3,75

Hartige taart, 4 puntjes
		
Portie bitterballen met mosterd, 8 stuks

€ 7,50

Portie hartig belegde sandwiches

€ 6,50

Gebakken gamba’s met huisgemaakte
kruidenboter en brood			

€ 10,50

Plankje met diverse kazen en worst
Geserveerd met chutney			

€ 10,50

€ 6,75

Zoet & Zaligheid
Notencake

€ 3,75

Carrot Cheesecake

€ 3,75

Appeltaart

€ 3,75

Home-made cake met noten, gember en rozijn
Klassieke worteltjestaart met een frisse
smeuïge topping
Ouderwetse appeltaart met vanille custard
en slagroom
					

Theehuis
Sprakel in ‘t Bos

Lemon Cheesecake

€ 3,75
Romige kwarktaart met citroen				
								
Scones
€ 3,75
Twee Engelse scones geserveerd met jam,
lemon curd en clotted cream

Sop in the Pan

€ 5,00

Kleintje IJs

€ 3,50

Sorbet

€ 6,50

Nutty Caramel

€ 6,50

Klassieke wentelteefjes met slagroom
en kaneelsuiker
Kopje vanille ijs met slagroom
Sorbet Zuidkamp
IJs met chocoladesaus met gemengde noten
en caramelsaus

Menukaart

Van harte welkom bij Theehuis Sprakel in het Bos.
Wij houden graag rekening met u. Daarom kunt u bij ons altijd
glutenvrij brood kiezen.
Heeft u andere dieetwensen of allergieën? Laat het ons weten.

