Kaart Mengelmoes
Koffie & thee
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato – espresso met melkschuim
Lungo – koffie van de Tunki espressoboon uit Peru
Americano – koffie, zachter van smaak
Grote lungo – lekkere volle bak koffie
Cappuccino – espresso met warme melk en melkschuim
Grote cappuccino – voor de grote genieter
Flat white – dubbele espresso met melkschuim
Koffie verkeerd – koffie met warme melk
Latte macchiato – espresso met veel warme melk en melkschuim
Kopje thee
Potje thee
Verse munt thee – met een honingstickje
Chai latte – mix van thee, kruiden en warme melk
Warme chocomelk – met slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
3,00
2,75
2,20
2,20
2,80
2,50
3,00
2,70
3,00
3,00
2,20
3,95
2,75
3,00
2,75

Een extra lekker smaakje in je koffie? Kies uit: karamel of vanille

Wij serveren ook sojamelk (+ € 0,50) en Oatley (havermelk + € 0,75)
bij alle soorten koffies.

Water, fris & sap
Water
Water met bubbel
Coca Cola
Cola Cola Light
Ice tea
Ice tea green
Druivensap
Tomatensap
Verse jus d’orange

Voor de kids
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,75
2,75
3,00

Appelsap
Appel-peer sap
Sinaasappelsap
Fristi / Chocomelk
Kindercino =

€
€
€
€

warme melk & kaneelsuiker

€ 1,00
€ 0,75

Ranja

2,75
2,75
2,75
2,50

Mocktails & alcoholvrij
Finley Mojito
een mix van sprankelend water, fris limoensap en muntextract

€ 3,50

Amstel Radler 0.0%
een mix van alcoholvrij bier en citroensap

€ 2,75

Wist u dat…
De fruitsappen van Van Kempen worden geperst van het beste
fruit en zijn zonder extra toevoegingen. Jammie…!

Lekkernijen
Gebak van Coeur de Beurre
We serveren het beste handmade gebak van Coeur de Beurre, een Franse
patisserie in Eindhoven.
Gebak van de dag
…vraag uit welk lekkers je vandaag kunt kiezen

€ 3,75

Mini verwennerij
(café gourmand;) drie kleine lekkernijen voor bij de koffie

Oma’s wafel met slagroom

€ 2,75
€ 2,00

en voor de kleintjes: om te versieren!

wwww.coeurdebeurre.nl
Insta: lekkerdebeurre

Koffiebranderij Fascino

is een dynamische,
ambachtelijke koffiebranderij. Zij zijn gevestigd in
Weert, waar zij met veel liefde en plezier duurzame,
eerlijk en verantwoord de beste, verse koffiebonen
branden.
Bij Mengelmoes serveren wij koffie van de Tunkiboon, een direct trade en
single origin koffieboon uit Peru. Er wordt direct bij de boer ingekocht
en onze bewust gekozen koffieboon komt van één plantage. Deze bevat
specifieke smaakeigenschappen en heeft een zacht, vol en bloemig aroma,
met hints van cacao. Met een barista training op zak is koffie maken weer
een ambacht en dat proef je!

WHAT GOES BEST WITH A CUP OF COFFEE…?
ANOTHER CUP.
(Henry Rollins)

Om te eten…
tussen 11.00-15.00 uur

Opa’s homemade soep
Soep met vers, ambachtelijk brood en lekkere dip.
Vraag welke soep vandaag wordt geserveerd!

€ 5,00

Mengelmoes @ noon
Lunchplank met een homemade soepje en drie kleine sneetjes
zeebonk. Deze maand met caprese, eiersalade en zalm.

€ 8,50

Ambachtelijke boterham
Ons heerlijk brood wordt vers belegd. Deze maand is er keuze uit :

- Bammetje caprese, met rucola, mozzarella, tomaat,

€ 6,00

groene pesto en pijnboompitjes

- Bammetje eiersalade, met ham en rucola
-

Bammetje gerookte zalm, met roomkaas, sla, honing-

€ 6,00
€ 6,00

mosterd dressing, bieslook en een citroentjes

Lunch jar
Een overheerlijke salade, geserveerd in een geinige pot met vers
brood en een dipje.

Kip – gerookte kip, ananas, appel en framboosbalsamico

€ 7,50

Tonijn – met pasta, appel en rode ui

€ 7,50

Voor de kids
Boterhamspiesje
vers belegd brood op een spiesje, met groente en fruit

€ 4,00

Tosti
Dikke of dunne boterham met ham, kaas of beide

€ 3,75

High tea a la Mengelmoes
Wat is er gezelliger dan onder het genot van de losse thee van Hof van
Schoor en versbereide lekkernijen van Coeur de Beurre bij te kletsen met
vriendinnen, familie of collega’s? En dan ook nog jezelf of een ander te
verwennen met een leuk cadeautje uit de lifestyle winkel. Bij Mengelmoes
kan dit!

We starten de 2,5 uur durende high tea met een lekker homemade soepje.
Daarna worden er verschillende hartige taartjes, cakejes en sandwiches
geserveerd, met een vers geperst sapje. In ronde drie smul je van
zoetigheden, groot en klein, met eventueel een lekkere kop koffie na.

De high tea dient minstens een drie dagen van te voren gereserveerd te
worden. De all-in prijs voor onbeperkt thee, sap, al het lekkers en
koffie is €18,95 per persoon op een dinsdag-vrijdag en €22,50 per
persoon op een zaterdag of koopzondag. Op zaterdagen kan de high tea
enkel om 11.00u of 14.00u gereserveerd worden.

Contactgegevens:
www.mengelmoesweert.nl
lieke@mengelmoesweert.nl

Like ons op:

Facebook: Mengelmoes

Instagram: Mengelmoesweert

06-16415443

Workshops
Bij Mengelmoes kun je genieten van lekker drinken, eten en shoppen, maar
je kunt er ook zelf aan de slag!
Elke maand is er een ander aanbod van creatieve workshops, check
hiervoor Mengelmoes @facebook of de site: www.mengelmoesweert.nl.

Bij elke workshop is een lekker drankje, hapje en 10% korting
op het hele assortiment van Mengelmoes in de prijs inbegrepen!

Tip:
reserveer een workshop voor een kinderfeestje, bedrijfsuitje, moederdochter activiteit, vriendinnenavond, babyborrel, etc.
Kids: minimaal 6 en maximaal 10
Volwassene: minimaal 8 en maximaal 20
Een greep uit het aanbod;
- Stippen op servies (€45,- voor 2 personen)
Je kiest een leuk bordje, mooie kleuren, een tof patroon en stippen
maar!

- Macramé (Vanaf €25,- pp)
Je kunt kiezen uit het maken van een plantendrager €25,- of slingshot
(lamp) €35,-. Verschillende kleuren recyclet touw worden aangeboden, de
lamp en plant kun je er eventueel bij kopen.

- Peg doll (€27,50 pp)
Vier lieve poppetjes in verschillende maten worden geschilderd naar
eigen wens. Een houten standaard en passend kaartje maken het af. Een
extra poppetje kost €2,50 per stuk.

- Handletteren (€40,- voor 2 personen)
Stap voor stap wordt je meegenomen in de technieken van het
handletteren. Al het materiaal is in de prijs inbegrepen.

- Bullet journal (€30,- pp)
Een planner, agenda en dagboek in één; dat is een bullet journal.
Volgens bewezen methoden leer je het journalen en creëer je rust in je
hoofd en in je leven. Een mooie bullet mag je zelf meenemen.

- Kralen (Vanaf €10,- pp)
Lieve engeltjes voor aan je portemonnee, tas, telefoon, etui… of een
toffe boekenlegger. Je kiest zelf de mooiste kralen en gaat met leuke
resultaten naar huis.

Volg de aanbiedingen!
Ken je iemand die workshops geeft, elke tip is welkom!

