WARME DRANKEN
Thee zie theekaart
Koffie*
Cappuccino*
Latte Macchiato*
Koffie Verkeerd*
Espresso
Dubbele Espresso
Ristretto
Warme Chocomel

€ 2,40
€ 2,60
€ 3,25
€ 2,60
€ 2,25
€ 3,30
€ 2,40
€ 2,85

Slagroom

€ 0,50

* Ook als décafe mogelijk

KOUDE DRANKEN
Cola
Cola light
Fanta
Bitter lemon
Ice tea - lemon
Ice tea - green
Spa blauw
Spa rood
Appelsap
Sinaasappelsap (flesje)
Limonade
Kan limonade
Alcoholvrij bier 0,0%
Radler 0,0%

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,30
€ 4,50
€ 3,00
€ 3,00

Fristi
Chocomel
Melk (halfvolle)
Karnemelk

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,10
€ 2,10

WELKOM BIJ
THEEHUIS
JANSLAND
Theehuis Jansland biedt werkervaringsplaatsen aan jong
volwassenen vanaf 15 jaar met
een autisme spectrum stoornis
en/of probleem op het gebied
van verbale communicatie en
het begrijpen van non-verbale
communicatie.
In een kleinschalige setting kunnen zij zich in hun eigen tempo
ontwikkelen. Hier mogen ze zijn
wie ze zijn.
De begeleiding van de jongeren
wordt verzorgd door een groep
enthousiaste vrijwilligers.
De opbrengst van het Theehuis
komt in het geheel ten goede
aan Stichting Jansland. Winst
maken is niet ons doel: het
belang van de jongeren staat
voorop.

Openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 uur

GEBAK
Appeltaart
Plak cake
Boterkoek
Overig gebak
Slagroom

€ 3,25
€ 2,00
€ 2,35
zie bord
€ 0,50

Per tafel afrekenen

theehuisjansland.nl

De keuken is geopend tot 15:00 uur

SOEP
Courgettesoep (vegetarisch) € 4,95
Soep van de dag
€ 4,95

12 uurtje
Soep met een
broodje ham of kaas

€ 7,95

BROOD
Jonge kaas
€ 3,75
Ham
€ 3,75
Gezond
€ 5,25
Brie met walnoten & honing € 6,25
Zalm met dillesaus
€ 6,95
Broodje van de week (zie bord)

De kaasproducten komen van
Kaasboerderij “de Vierhuizen”.
(Biologische rauwmelkse jong
belegen boerenkaas)

€ 4,40
€ 4,60
€ 4,80
€ 4,95

KINDERGERECHTEN
Broodje jam of chocopasta
Broodje kaas of ham

Theehuis Jansland serveert
haar gerechten op ambachtelijk brood van Bakkerij
Verhoog.

De thee die bij ons geschonken
wordt, komt van Moers, Thee
& Meer

TOSTI’S
Kaas of ham
Kaas en tomaat
Kaas en ham
Brie

THEEHUIS JANSLAND
GAAT LOKAAL

€ 1,95
€ 2,10

CADEAUBONNEN
Verras iemand met een
cadeaubon van Theehuis
Jansland.

€ 10,- of € 20,-

Per tafel afrekenen

