Frisdranken

Wijn

We bieden een origineel aanbod aan frisdranken aan, bereid met
echt fruit en (h)eerlijke ingrediënten, en dikwijls met weinig
of geen suiker. De smaak is dan ook van een veel hoger niveau
dan vele bekendere frisdranken …
Dalston’s Cola (275 ml)			
(kruidenlimonade met een kaneeltoets)
Dalston’s Limonade (275 ml)			
(citroen – limoen)
Dalston’s Gember (275 ml)			
(limonade met uitgesproken gember smaak)
Firefly Kiwi Munt (400ml)			
(suikervrij puur sap, op basis van limoensap)
Firefly Granaatappel (400ml)			
(idem)
Noa Vlierbloesem Rabarber (314 ml)		
(relaxerende subtiele ijsthee)
Noa Bosbes Berk (314 ml)			
(idem)
Ice Tea Arizona Peach (330 ml)		
(ijsthee met verfrissende pêchesmaak)
Ice Tea Arizona Half&Half (330 ml)		
(Half limonade half ice tea, zonder gas)

Rood - Wit - Rozé

Glas
Karaf
Fles

Bier
Rebel Local 		

(Blond, bitter 8,5° 33cc)		

Keun Bruin 		

(Bruin, kruidig 9° 33cc)		

Keun Blond 		

(Blond, hoppig 7,5° 33cc)		

Duvel 			

(Blond 8,5° 33cc)		

Kwaremont 		

(Blond 6,6° 33cc)		

Export 			

(Pils 5,2° 33cc)			

Kriek Lindemans

(Fruitbier 3,5° 25cc)

Straffen drank
Limoncello 		(zelfgemaakt)			
Advocaat 		(zelfgemaakt)			
Roomer 			

(vlierbloesem aperitief)		

Cawston Appel Rabarbersap (Glas)		

Citroen Jenever

(zelfgemaakt)		

Sjokomelkje					

Porto Rood 					

Aardbeimelkje				

Pineau des Charentes			

Coca Cola					

Kirr						

Cola Zero					

Baileys					

Eau Lala Plat (20 cl)				

Amaretto

Cawston Appelsap

(Glas)			

Eau Lala Plat (50 cl)				
Eau Lala Spuit (20cl)				
Eau Lala Spuit (50 cl)				
Soms maken we ook zelf Limonade, houd ons bord in het oog !

Warme Lekkernijen

Hete Koffie’s

Warme Choco
(warme melk met echte chocolade)

Iers 		

(met Whisky)			

Malteser Choco
(met caramel, maltesers en slagroom)

Italiaans

(met Amaretto)		

Schots 		

(met Baileys)

Melocake Choco
(met caramel, melocakes en slagroom)
Choco Heidi
(met Kinderbueno, hazelnoot en slagroom)
Choco Geert
(met witte chocolade, vanille en slagroom)
Chai Latte
Chai latte komt uit Azië en is oorspronkelijk melk met zwarte
thee. Wij geven er ook nog onze persoonlijke draai aan door
amandelmelk te gebruiken, Heidi’s geheime kruidenmix en honing !

Bovenstaande dranken kunnen ook met lactosevrije
of met amandelmelk bereid worden (+0,30 €)

Thee
Zwarte Thee
Ceylon Orange		

(zacht geurig fijn)		

Darjeeling		

(fijn, krachtig, muskaat, kan met melk)

Groene Thee
China Gunpowder

(“parelthee”, helder, fris, bitter)

Japan Bancha		

(fijn scherp aroma, lage cafeïne)

Aroma Thee

Origine koffie
Koffie die in tegenstelling tot gewone (blend) koffie’s gemaakt is
van 1 soort koffiebonen van 1 streek. Op die manier heeft elke origine koffie zijn eigen smaak en karakteristieken. Wordt geserveerd in
een French Press, waarbij je de koffie langzaam door een filter moet
duwen om zo maximaal de smaak te laten vrijkomen (2 à 3 tasjes) :
Origine Ethiopia Yirgacheffe
(zacht met lichte toets van honing)
Origine Brazil Daterra Sunrise
(zacht met fruitige aciditeit)

Sencha Berry Beauty

(groene thee met bessen, yoghurt, rozen)

Magic Moon		

(zwarte/groene thee met exotische vruchten)

Fruit Infusies
Bon Appetit		

(rozenbottel met banaan en caramel)

Mademoiselle 		

(mix van fruit en bloemen, o.a. aardbei, rozen)

Orange Grape		

(citrusvruchten met eucalyptus en citroengras)

Vitaplus

(zeer fruitig met o.a. mango, ananas en vit. C)

		

Kruiden Infusies

Origine Papua New Guinea Sigri
(ronde body, hinten van tabak, kruiden, honing)

Balance		

(zoete kalmerende kruidenmix met oa kaneel, kardemom)

Maxima 		

(luchtige kruidenthee met oa citroengras, bamboe, appel)

Origine Indonesië Mandheling
(volle body, licht zuur, fruitig)

Munt		

(zuivere muntblaadjes)

Origine Costa Rica La Pantera
(krachtig, sterk, lichtjes zuur)

Rooibos Karamel (rooibos is zachte cafeïnevrije thee, met karamel)

Uniek in Ronse en omstreken (*), onze specialiteit :

Zelfgemaakte Lekkernijen
Taart Van de Dag of andere suggesties

Ovenkoeken

Zie Bord

Verloren Brood
(de betere versie van pannenkoeken, zoals in grootmoeders tijd)

Wordt telkens geserveerd met groenten en vinaigrette.

Warm
Pesto, mozarella en gerookte hesp				
Camembert en rode pesto					
Geitenkaas, spek en honing					
Oud Brugge Kaas, ajuin en spek				
Jonge kaas, ajuin en spek

Koud

Zelfgemaakte Smeuïge Rijstpap (met gouden lepeltjes)
High Tea Scones
Zoals in Engeland bieden we bij de thee een bordje scones,
kleine zoete kaneelbroodjes, die je kan besmeren met
confituur, lemoncurd (zoetzure crème) en een vanilleslagroom-topping, allemaal zelfgemaakt … Een superheerlijke
combinatie ! (prijs is zonder thee)
Chocolonely (eerlijke chocoladereep)

Zalm, kruidenkaas en ajuinsnippers			

Melkchocolade met Caramel en zeezout

Paté en ajuinconfituur

Donkere chocolade met amandelnoten

Beenhesp en mosterd (kan ook warm)			
Oud Brugge Kaas met groentjes

Bij grote drukte kan het zijn dat we tijdens de tearoom geen
ovenkoeken kunnen serveren en omgekeerd

Nen Diervriendelijke (pesto, kaas en groentjes)

Voor de kindertjes
Choco 								
Choco ½								
Zelfgemaakte Confituur
Zelfgemaakte Confituur ½
Indien u uw ovenkoek niet opkrijgt geven we graag een doggybag mee.
Alle ovenkoeken kunnen ook meegenomen worden ! www.letempsperdu.be

(*) : behalve in ’t Eenvoudig Bestaan te Kerkhove, ons ander minstens even gezellig
cafeetje (enkel in het weekend open, zie www.teenvoudigbestaan.be)

Hapjes
Portie Kaas
Portie Paté
Portie Gemengd
Olijven

