Onze koffie en thee

Onze baksels

Koffie
Espresso en Ristretto
Cappuccino
Latte Macchiato en
Espresso Macchiato

€ 2,20
€ 2,30
€ 2,50

Dubbele espresso

€ 3,40

Koffie Compleet

€ 6,25

Wilt u een aangekleed kopje thee of koffie? Neem een
van onze baksels er bij. Ze komen allen, groot
en klein, uit eigen keuken.
Omdat wij variatie aanbrengen in onze baksels kunnen wij niet altijd alle soorten aanbieden. Wij proberen dagelijks appelgebak en Belgische wafels op ons ‘baksel-menu’ te hebben. Daarnaast bieden wij ook andere producten
aan. Zie hiervoor ons stoepbord of vraag ons er naar.

€ 2,95

(Kopje koffie, glaasje siroop met slagroom,
luxe bonbon en gebak)

Coffee Tonic
(wordt ijskoud geserveerd)

Bounty Café Latte
(Latte Macchiato met een tropisch tintje kokossiroop, chocoladesaus en slagroom)

Slagroom of koffiesiroop
( Amaretto, Caramel of Noisette )

Thee

Onze ijsspecialiteiten
Widde Wiev’n

€ 3,45

Echte slagroom

€ 0,50

€ 3,95

Verse Belgische Wafel met warme
kersen en slagroom

* € 3,60

€ 0,50

Verse Belgische Wafel met warme
kersen, slagroom en een bolletje ijs

* € 4,40

Grünniger Povvert, geserveerd met
een klontje roomboter en suiker

* € 2,95

MonChoutaart

* € 2,75

Citroenkwarktaart, afgedekt met zelfgemaakte Lemon Curd

* € 2,75

2,20
2,80
2,80
2,65
2,20
2,20

Summergenot

Een sorbet van twee soorten ijs, vruchten,
dessertsaus en slagroom.

Boer’n Genot

Een sorbet van vanille-roomijs, boeren
jongens, siroop en slagroom

Boer’n Trots

€
€
€
€

2,80
3,30
3,60
6,25

(zie onze ijskaart)

Dame Blanche van vanille-roomijs met slagroom en een kannetje warme chocolade.

Onze andere dranken:
€ 2,75

Onze Thee Specialiteiten (zie aparte kaart)
Chai Tea
Chai Tea Latte
Dirty Chai Tea Latte
Thee Compleet
(Kopje thee, vruchtenbowl of bolletje ijs,
luxe bonbon en gebak)

Lunch voor groepen
Komt u met een groep(je) mensen langs en wilt
u dan graag bij ons lunchen? Op afspraak
kunnen wij wel een lekkere lunch voor u verzorgen.

Appeltaart

€
€
€
€
€
€

Thee in kannetje
Verse Muntthee
Slow Tea
Slavendelthee
Notenthee

Even lekker lunchen?
Kijk even op onze lunchkaart.

Aardbeienkwarktaart met verse aardbeien * € 2,75
Kokosboterkoek

* € 1,50

Citroencake

* € 1,50

Ander baksel
Regelmatig maken wij ook andere heerlijke
baksels.

*) Niet altijd op voorraad

Slow Tea € 2,65
Ontspan u met een
luxe zelfgetrokken
thee met een heerlijk stuk gebak.

Chocolademelk, warm of koud
Slagroom
Sourcy Rood (Licht sprankelend)
Sourcy Blauw
Pepsi Cola Classic
Pepsi Cola Light
Rivella
SiSi (Sinas)
Royal Club Tonic
Lipton Ice Tea Sparkling

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
0,50
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,50

€
€
€

2,65
2,65
0,50

€
€
€

2,75
2,75
3,40

Royal Club vers sap
Lobbige Sinaasappelsap
Royal Club vers sap Troebel Appelsap
Een glaasje ranja

Alcolholvrij bier
Duits alcoholvrij bier (33cl)
Duits alcoholvrij bier Radler (33cl)
Duits alcoholvrij wit bier (50cl)

Uiteraard zijn al onze frisdranken gekoeld.
Verse jus d’Orange groot
Verse jus d’Orange klein

*€
*€

3,40
2,85

In het kader van Europese wetgeving vermelden wij
dat het is niet uitgesloten is dat onze producten allergenen bevatten.

EVEN BIJKOMEN VAN UW FIETSTOCHT?
EVEN DE ACCU OPLADEN?
EVEN GENIETEN VAN EEN HEERLIJK
KANNETJE THEE OF KOPJE KOFFIE
MET IETS ER BIJ?
VANAF UW STOEL REEËN SPOTTEN
IN HET NATUURGEBIED?
STRIJK NEER OP HET TERRAS VAN
Lekker genieten van een heerlijke Slow Tea

GON'S THEETOENTJE

GON'S THEETOENTJE VOOR EEN
HEERLIJK KOPJE THEE OF KOFFIE
'MET EIGEN BAKSEL'.

Wij zijn open vanaf 1 april tot 15 oktober

Komt u op uw elektrische fiets en is uw accu
bijna leeg? Bij ons kunt u uw accu onder het
genot van een lekker drankje gratis
opladen.

Openingstijden
Zondag t/m zaterdag: 10:00 tot 18:00 uur.

Onze dranken,
baksels broodjes en ijs

Lader vergeten? Wij hebben enkele laders
voor Sparta (ION en Eon) beschikbaar.

Op woensdag zijn wij gesloten.
Is het een mooie warme zomeravond?
Daarvan moeten we dan allemaal genieten.
Wij kunnen dan langer open zijn.
Maar bij echt slecht weer kunnen
we eerder gesloten zijn

Onze koffie en thee komen van de
Groninger branderij Karel Tiktak.
Wij voeren hierin uitsluitend
‘Fairtrade’-producten.

Iets niet in orde met uw fiets?
U kunt uw band of fiets repareren met ons
gereedschap.

Wilt u onze theetuin beoordelen?
Graag zien wij uw reacties op onze

Onze baksels komen alle uit
eigen keuken.

Facebookpagina

Onze frisdranken krijgt u
geserveerd vanuit een flesje.

Tripadvisor.nl
Of laat uw reactie achter op onze
Google+ bedrijfspagina
Maak gratis gebruik van ons draadloos internet.
Toegangscode wifi: gons@2019

Iets toch niet helemaal goed? Meld het ons!

Knooppuntenroute doorgaande weg
Sellingen - Ter Apel
bij knooppunt 33

Westerkamp 2,
9551BE Sellingen

* Chai Tea en Chai Latte
* Koffie Compleet
* Slow Tea
en ook:
* Glutenvrij gebak

Telefoon: (0599) 20 14 37
Mobiel: 06 51 50 88 62
E-mail: info@gonstheetoentje.nl

www.gonstheetoentje.nl

