miss &
misses

There’s
always time
for tea and there’s
always room
for cake!

KOFFIEKLETSEN
Mokka
Koffie/deca
Cappucino
Flat White
Latte machiatto
Vanille machiatto
Caramel machiatto
Speculoos machiatto
Iced latte caramel
Iced latte chocolat
Sojamelk ipv koemelk

€2,5
€2,8
€3
€3,5
€3,5
€3,9
€3,9
€3,9
€4,5
€4,5
+€0,5

Spicy chai latte
Fluffy marshmallow
Swirly chocolat
White chocolat latte
Kinderchocomelkje
Verse chocolademelk wit
Verse chocolademelk melk
Verse chocolademelk puur

€3,7
€3,5
€3,5
€3,5
€2,9
€3,5
€3,5
€3,5

EXTRA’S:

Slagroom
Marshmallows
Maltesers
Sweet suprise on the side

€0,5
€1
€1
+€3,5

KOFFIEKLETSEN

TEATIME

TAS / ZAKJE LOSSE THEE VOOR THUIS

Earl grey ENERGIE
Een typische Engelse thee, een klassieker.
Pink Fizz ENERGIE
Ceylon, amandel, vanille, papaverbloem & korenbloem
Green lemon VERFRISSEND & DIGESTIEF
Groene sencha met citroen en gemberstukjes.
Green cocktail ANT-OXIDANT & WELZIJN
Sencha, appel, ananas, papaja, munt, gojibessen & rozenknoppen
Pomme d’amour ANT-OXIDANT, WELZIJN & EVENWICHT
Sencha, woudvruchten, citroen, framboos, appel & rozenblaadjes
Snow white ANT-OXIDANT & WELZIJN
Pai Mu Tan, rode aalbes, rozenblaadjes, bosbessen & aardbei
Bosvruchten VITAMINE C - WEERSTAND
Hibiscus, rozenbottel, rozijnen, vlierbes, aalbes & braambes
Bloedappelsien VITAMINE C - WEERSTAND
Hibiscus, rozenbottel, zuiver gedroogde bloedappelsien en appel
Rooibos lemon bio RUSTGEVEND & DIGESTIEF
Rooibosthee met citroengras en citroenstukjes
Rozenbottel & hibiscus VITAMINE C - WEERSTAND
Zuiver gedroogde rozenbottel en hibiscus
Kamille & honing KALMEREND, TEGEN VERKOUDHEID
Kamillebloemen, appel, lindebloesem, verbena en honingaroma
Strawberry smile ANTI-OXIDANTEN OXIDANT- WELZIJN EN EVENWICHT
groene sencha, aardbei, framboos, malenbloemen en rozenknopjes
Verse muntthee GOED VOOR DE SPIJSVERTERING

€2,8 / €3,5
€2,8 / €4,2
€3,2 / €4,2
€3,2 / €4,2
€2,8 / €4,2
€3,2 / €5,2
€2,8 / €4,2
€2,8 / €4,2
€3,2 / €4,2
€2,8 / €4,2
€3,2 / €4,2
€3,2 / €4,2
€4,5

TEATIME

FRIS!

BUBBELS

Water plat
Water plat 1 l
Water spuit
Water spuit 1 l
Cola/cola zero
Ice tea
Appelsap

€2,5
€6,5
€2,5
€6,5
€2,5
€2,8
€2,8

Bionina:
lemon
pink grapefruit
blood orange
pomegranate & cranberries

€3,5
€3,5
€3,5
€3,5

Fentimans rosewater
Fentimans tonic

€3,5
€3,5

Jupiler
Liefmans on the rocks

€2,5
€3,5

HOMEMADE

Crémant St Martin Brut
Crémant St Martin Rosé Brut
Fles Crémant St Martin

€6
€6
€24

WIJN
Glas/fles rood
Glas/fles wit
Glas/fles rosé

€4/15
€4/15
€4/15

GIN/COCKTAIL HOUR
Spring gin ladies edition &
fentimans rose water
€11,5
Spring gin gentlemans cut &
fentimans tonic water
€11,5
Miss & Misses lillet cocktail met
candied hearts & rosewater €7,5

Iced tea, met gember,
citroen, munt & honing

€4,5

Vers geperst fruitsap

€4,5

Lillet-tonic,
met komkommer

€7,5

FRISSE DRANKEN/BUBBELS/COCKTAILS

ONTBIJT: (tot 11u30)
Goesting
Huisgemaakte scones met roomkaas en confituur
Zacht gekookt eitje met soldaatjes
Yoghurt met vers fruit en zaden

€5
€4,5
€4,5

Genieten
Huisgemaakte scones met roomkaas en confituur , verse sneetjes brood met
beleg, een zacht gekookt eitje met soldaatjes en yoghurt met vers fruit,
zaden en honing + koffie of thee en een vers sapje

€15,9

+ zalm en een glaasje bubbels

€21,9

Gezondigen
Spelttoast met geplette avocado, tomaatjes en zaden, zacht gekookt eitje met
speldsoldaatjes, yoghurt met vers fruit, zaden en honing & matcha speltwafel +
koffie of thee en een groen detox sapje

€19,5

+ zalm en een glaasje bubbels

€24,5

HIGH TEA vanaf 2 personen (vooraf te reserveren, vanaf 11u30)
Verse huisgemaakte scones met roomkaas en confituur,
engelse sandwiches met verse huisgemaakte komkommersla
en tonijnsla. Assortiment van zoetigheden en een potje thee
of een koffie naar keuze (t.w.v. €5,5).
+ zalm en bubbels

€20,5 P.P.
€25,5 P.P.

ONTBIJT/HIGH TEA

LUNCH!

(vanaf 11u30)

HEALTHY LUNCH

Bagel wit/grof (lactosevrij),
glutenvrije pistolet of spelttoast
Tuna, met huisgemaakte tonijnsla en
gesmolten kaas

Zalm, roomkaas, zalm, bieslook
komkommer en sjalotjes

€8
€8,5

Geitje, spek, geitenkaas, honing en

€8

Zuiders, roomkaas, avocado, rucola,

€8

Honey brie, brie, walnoten, rucola,

€8

pijnboompitjes, appel

zongedroogde tomaten en pijnboompitten
gojibessen en honing

Mexican chicken (enkel op bagel), €8,5
gepaneerde kip, guacemole, tomaat en rucola

Italian, roomkaas, serranoham,
rucola zongedroogde tomaatjes,
parmezaan en pijnboompitjes

€8

Side salad

+€5

Voor de kleinste:
Boke choco, nutella

€4,5

TAKE-AWAY MOGELIJK!

Soep van de dag met een
sneetje speltbrood

€6,5

Salade geitenkaas
rucola, geitenkaas, spek, walnoten,
pijnboompitten, blauwe bessen,
gojibessen een sneetje brood
en yoghurtdressing
€14,9

VRAAG NAAR ONZE
DAGVERSE & ORIGINELE
MISS & MISSES
SUGGESTIES

4-UURTJE (heel de dag)
Taarten van de dag
€4,5
Gluten- suiker- en
lactosevrije chocoladetaart €5,5
Cupcake
€3,5

@miss_misses_tearoom
LUNCH/4-UURTJE

BESTELLIJST:
ZOETE TAARTEN & CUPCAKES (PER 12 OF 24 MINI CUPCAKES)
€30
Cheesecake (10 p)
€30
Oreotaart (8 p)
€45/80
Maltesertaart (8 of 20 p)
€15
Clafoutis met krieken (6 p)
€18
Apppelcrumble (12 p)
Oreobrownies of rocky road brownies (8 stukken of 32 mini-stukken) €30
€35/€45
Ultimate chocolat cake 8p/14 p
€35/€45
Red velvet cake 8p/14 p
€18
frangipane (8 p)
€40
Gluten, suiker - en lactosevrije chocolade-amandeltaart (10 p)
€24
Vanille cupcakes met aardbei/vanille/chocolade mascarponecrème
€30
Vanille cupcakes met citroen mascarpone en limoncello
+€6
+Afwerking cupcake met thema
€30
Chocolade cupcake met oreocrème
€0,95 p stuk + €5
Scones + Roomkaas & confituur (voor +/- 10 scones)
€0,45/stuk
Naamkoekjes (vanaf 30 stuks)

HARTIGE TAARTEN

€15
Quiche lorraine / Quiche feta en spinazie quiche met kerstomaten
Quiche geitenkaas, munt en courgette / Quiche zalm, broccoli en roomkaas €18

VRAAG NAAR ONZE OP MAAT GEMAAKTE
SWEET-TABLES, CATERING, THEMA-TAARTEN, ...

GEBAK OP BESTELLING

