DRANKENKAART

THEEHUIS BIJ KEES&SIEN
Geniet van de lekkerste bieren van
de Veluwe van Hert Bier. Een eerlijk bier
van mouten, kruiden en specerijen.
Of kies uit één van onze (huis)wijnen.
Wij vertellen u graag meer erover!

DORSTMOMENT
Koffie 			
Espresso 			
Caffeïne vrije koffie
Cappuccino 		
Cappuccino groot 		
Latte macchiato 		
Dubbele espresso 		

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,55
€ 4,60
€ 2,80
€ 3,85

Koffie kan ook met sojamelk + € 0,30

Thee 			
Verse muntthee 		
Verse gemberthee met
citroen en sinaasappel
Warme chocolademelk
Slagroom

Koffie tip!

€ 2,30
€ 2,80
€ 2,80
€ 2,80
+ € 0,50

€ 3,85

Geniet van een speciale caramel-,
hazelnoot- of chocolade macchiato
met een toef slagroom.

WIST U DAT
wij elk kopje koffie zetten
met vers gemalen bonen?
En serveren met een
Veens Kaatje!
Cola | Cola light | Cola zero € 2,35
Fanta | 7-up | Cassis
€ 2,35
Spa rood | Spa blauw
€ 2,35
Fuze black tea | Green tea € 2,50
Rivella | Tonic | Bitter lemon € 2,50
Jus d’orange 		
€ 3,25
Vers geperst
Appelsap | Appel-perensap € 2,50
Verse smoothie 		
€ 4,25
Melk | Karnemelk
Fristi | Chocolademelk
Limonade		

BORRELMOMENT
BROODPLANKJE
		
OLIJVEN MET DROGE WORST
WECKPOT BOERENCHIPS MET DIPPER

€ 4,35
€ 6,75
€ 2,95

HOLLANDS KAASPLANKJE		

€ 10,00

Diverse Hollandse kazen uit ons assortiment van de Landwinkel.

BORRELPLANKJE			

€ 9,25

Diverse kazen, worst & nootjes.

SIENS SMULLERIJ 			

€ 9,50

Lekkere gehaktballetjes en kippenvleugeltjes met diverse dippers.

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,25

ONZE BIEREN
MOOI LEVEN					€ 2,75

PILSENER VAN DE TAP 5%

Geniet van Mooi Leven bij de Eekhoeve. De lokale, heldere en frisse pilsener van de
Veluwe is de juiste verfrissing na een heerlijke wandeling en/of fietstocht.

SAMEN LEVEN					€ 3,00

PILSENER VAN DE TAP 2,4%

Deze radler is alleen van de tap verkrijgbaar. Samen genieten van het stukje zon
in je glas. Wie wil dat nu niet?

Zonnegeel en fruitig
NIEUW LEVEN 				
€4,25

WEIZEN BIER 5,3%

Deze troebele en frisse Weizen geeft je de beleving van een zomers terras. Van dit
fruitige bier wil je lang genieten. De troebelheid van tarwemout en het kruidige
karakter van de gist geven je een nieuwe ervaring. Ingrediënten: tarwemout,
gerstemout en hop (geen kruiden)

WILD LEVEN 				
€4,25			
Donker en zoet

BOCK BIER 6,5%

Dit bockbier heeft een aantrekkelijke donkerbruine kleur. Je proeft zoettinten met
een moutsmaak door de gebrande caramelmout. Smaakvol tot ver in de winter door
de gebruikte kruiden. Ingrediënten: o.a. zwarte mout, ambermout en kruidnagel.

DUBBEL LEVEN				
€4,25
Rood bruin en lichtzoet

DUBBEL BIER 6,5%

Door het gebruik van chocolademout krijgt het bier de roodbruine kleur. Bij dit bier
proef je de licht zoetige smaak en ruik je de cacao. Bij de eerste slok beleef je een fris
en zacht mondgevoel met een lange droge afdronk. Een bier om bij weg te dromen.
Ingrediënten: o.a. chocolademout, tarwemout en hop van de bekende Saaz hopbloemen.

Welk leven kiest u?
Wij hebben in ons Theehuis een ruime
keuze aan speciaalbieren van Hert Bier.

Ambergeel en f luweelzacht €4,25
LANG ZAL ZE LEVEN				

AMBER BIER 7,2%

Wat maakt onze amber bijzonder? Naast dat de kleur warm en mooi is, is het magische
woord: Hop! Tongstrelend. Je ervaart een fris bittertje, maar het bier is ook fruitig met
een fluweelzachte afdronk. Ingrediënten: o.a. verschillende soorten hop, ambermout,
koriander en honing van de Veluwe.

Honinggeel en zoet
ZWAAR LEVEN					
€4,25

TRIPEL BIER 7,7%

Dit honinggele bier is het paradepaardje van Hert Bier. Het is een tripel met een mooie
bitterheid en een zoetje. Het is een allemansvriend, door de goed op elkaar afgestemde
ingrediënten. Laat je verrassen door de bijzonder prettige afdronk. Ingrediënten:
o.a. honing van de Veluwe, tarwemout, koriander en sinaasappelschillen.

Heldergeel en zoetfris
DORPS LEVEN					
€4,25

BLOND BIER 6,5%

Een prachtige gele kleur met een fijne schuimkraag. Een mooi blond bier met extra
bittermout. Je ervaart een mooie balans in het glas tussen zoetfris en een vleugje
bitterheid. Een toegankelijk bier voor elk moment van de dag, met een zachte afdronk.
Ingrediënten: o.a. tarwemout, koriander, sinaasappelschillen en honing van de Veluwe.

LIEFMANS FRUITESSE				€4,25

FRUITBIER 3,8%

Geniet van de frisse & intense smaak van aardbeien, frambozen, krieken, vlierbessen
en bosbessen. Dit bier heeft een frisse en fruitige smaak met een zoete achtergrond.
Wordt geserveerd op ijs.

Wist u dat:
U ook een bier- of een wijnmoment kunt reserveren!
Allerlei lekkere hapjes in combinatie met bijpassende bieren
of wijnen. Wij vertellen u er graag meer over.

ONZE WIJNEN
HUISWIJNEN
OAK LANE SAUVIGNON BLANC | CHENIN BLANC

€ 3,75 | € 19,95

1492 ARGIENTINA TINTO			

€ 3,75 | € 19,95

ULTIMA ROSÉ					

€ 3,75 | € 19,95

RHEINHESSEN SPÄTLESE			

€ 3,75 | € 19,95

SOL DE ANDES CHARDONNAY RESERVA

€ 4,50 | € 22,50

VILLA BLACHE VIOGNIER			

PER FLES € 26,50

Deze blend van chenin blanc en sauvignon blanc heeft een volle smaakexplosie van frisse
citrussmaken, passievrucht en groene peper. Uit Zuid - Afrika | Stellenbosch.

Deze blend van merlot, sangiovese en bonarda zorgt voor een volle zachte rode wijn met
heerlijke tinten van rood fruit. Uit Argentinië | Mendoza

Deze heerlijke frisse rosé gemaakt van grenache en cinsault druif heeft een zuivere smaak
van rood fruit, grapefruit en limoenschil. Uit Frankrijk | Languedoc

Deze heerlijk spätlese uit de Moezelstreek is vol, fruitig en zoet.
Uit Duitsland | Rheinhessen

Een mooie volle chardonnay met lichte tinten van hout, fruit en vanille.
Uit Chili | Casalanca Valley

Een prachtige witte wijn met smaken van witte perzik, abrikoos en citrusvruchten. De wijn
is rond, fruitig en mooi uitgebalanceerd. Uit Frankrijk | Languedoc

ROSELINE SHIRAZ			

		PER FLES € 22,50

Een levendige iets pittige rode wijn met hinten van verse pruimen, zwarte peper en rood
fruit. Uit Zuid - Afrika | Darling

Aanrader: gemaakt hier op de Eekhoeve
VEENS KAATJE | VEENS CHOCO KAATJE
€ 4,25
Huisgemaakte Veens Kaatje en Veens Choco Kaatje.
Heerlijk met een toef slagroom!

Like ons op Facebook:
www.fb.com/DeEekhoeve

Volg ons op Instagram:
www.instagram.com/eekhoeve

EEKHOEVE.NL/THEEHUIS

Wist u dat:
Op de Eekhoeve een grote beleefboerderij is
waar u gerust een kijkje mag komen nemen!

