Kaart
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Lungo
Grote lungo
Americano
Cappuccino
Grote cappuccino
Flat white
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocomelk
met slagroom

Thee
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,40
3,00
2,80
2,40
3,50
2,40
2,75
3,75
3,00
3,25
3,25
2,50
0,50

Kopje thee
Potje thee
Verse munt thee
Chai latte
Dirty chai latte

€
€
€
€
€

2,40
4,50
3,00
3,25
3,75

Theesmaakjes
Mengelmoes – zwarte thee met framboos
Rooibos puur – Zuid-Afrikaanse thee
China Jasmijn – groene thee
Vlinderthee – groene thee met perzik
Earl grey – zwarte thee
Crème brulée – rooibos thee met vanille
Fruit thee – verschillend fruit
Peel thee – frisse kruidenthee

Fris, sap en alcoholvrij
Spa blauw/rood
Cola/cola light
Fuze tea/green
Appelsap
Verse jus d’orange
Kindercino
Ranja
Radler 0.0
Mocktail mojito

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,50
2,75
2,75
3,00
1,50
1,00
2,75
3,95

bruiswater, ijsklontjes, munt en limoen

Mocktail aardbei

€ 3,95

bruiswater, ijsklontjes, sinaasappel, aardbeien en een vleugje munt

Speciale en koude koffie
Latte karamel – latte macchiato met karamelsmaak en slagroom
Pumpkin spice – latte macchiato met pumpkin spice smaak en slagroom
American cookie – latte macchiato met american cookie smaak en slagroom
Speculaas latte – latte macchiato met speculaassmaak en slagroom
Hazelcino - cappuccino met hazelnootsmaak
Vanille flavour – cappuccino met vanillesmaak
IJskoffie - espresso met melk, suiker, roomijs en een vleugje kaneel
Frappuccino – espresso met melk, suiker, roomijs en karamel of chocola

€
€
€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3,00
3,00
4,95
4,95

Gebak van de dag
vraag ons wat voor lekkers we serveren!
Wafels (om te versieren)
Taart punt
Tartelette

€ 2,50
€ 3,50
€ 3,95

Happy Saturday Lunch
Tussen 11-15.00u serveren wij lekkere lunchgerechten. Doordat we enkel
met verse producten werken kan er helaas wel eens iets op zijn.

Soepje

€ 5,50

Een lekker soepje met brood en dip. Vraag welke
soep we vandaag serveren.

Lunchplank Mengelmoes

€ 11,95

Een plankje gevuld met allerlei lekkers zoals;
een soepje, groentewrap met gerookte zalm, mini
salade kip en een bammetje brie.

Bagel zalm

€ 7,95

Een verwarmde bagel met roomkaas, zalm, citroentje
en honing-mosterd dressing.

Lunch jar

€ 9,95

Frisse salade met gerookte kipfilet, appel,
framboos balsamico en gebakken uitjes in een pot.

Bammetje caprése

€ 7,95

Lekker vers zeebonk brood belegd met pesto, tomaat
mozzarella, sla en pijnboompitjes.

Wrap-mix

€ 8,95

Twee groentewraps; één gevuld met roomkaas,
gerookte kipfilet, komkommer, sla en walnoot.
De ander met pesto, tomaat, mozzarella
en pijnboompitjes.

Smoothiebowl

€ 7,95

Een smoothie met Griekse yoghurt, vers rood fruit,
lekkere granola en honing.

(Ook) voor de kids:
Tosti

€ 4,50

Met ham of kaas, of allebei en een ketchup dip.

Pancakes
Twee Amerikaanse pannenkoekjes met vers fruit
en een cupje jam.

€ 5,95

High tea a la…
Kom genieten bij Mengelmoes tijdens een high tea of brunch,
in fijne huiskamersferen, met leuk gezelschap! Wij serveren
verse koffiebonen van Koffiebranderij Fascino Weert en de
losse thee van Theeschenkerij Hof van Schoor. Voel je vrij om
tussendoor lekker rond te neuzen in onze cadeau- en lifestylewinkel!

Reserveer minstens 1 dag van te voren!

High tea - €21,95 p.p.
De ongeveer twee uur durende high tea start met een lekker soepje.
Vervolgens serveren we hartige warme en koude gerechtjes, zoals een
handmade quiche, vers belegde bammetjes en een gevulde groentewrap.
Hierbij smul je ook van vers sap. In de zoete ronde geniet je van
verschillende petit fours, gemaakt door Pinkie Patisserie, vers fruit
en chocola. Een kopje koffie na is optioneel.

Door de week reserveer je de high tea tussen 11.00-15.00u. Op
zaterdagen reserveer je de high tea om 11.00u of om 15.00u.

High tea voor kids
€14,95 p.p.

(tot 14 jr)

-

Een kinder high tea kent een hartige en zoete ronde. Bij de hartige
ronde smullen de kinderen van een soepje, sandwich en american pancakes.
In de zoete ronde serveren we petit fours van Pinkie Patisserie,
donuts, mini smoothie en chocola.

Door de week reserveer je de kids high tea tussen 11.00-15.00u. Op
zaterdagen reserveer je de high tea om 11.00u of om 15.00u.

Brunch - €17,50 p.p.
Onze brunch bestaat uit een plank met verschillende lekkernijen zoals een
soepje, belegde bammetjes, handmade quiche, een taartje, chocolade, mini
smoothie en vers fruit.

Een brunch reserveer je door de week en op zaterdag om 11.00u.

Workshops bij Mengelmoes
Je kunt bij ons ook creatief aan de slag! Elke maand is er een ander
aanbod van creatieve workshops, check hiervoor onze website of social
media: 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 (vanaf 10 jaar),
bedrijfsuitje, moeder-dochter activiteit, vriendinnenavond,
babyshower, etc.

Een greep uit ons aanbod:

-

Peg dolls €30,00 p.p.
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.

-

Macramé €40,00 p.p.
Haak een toffe mand. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren touw en
stap voor stap ontstaat je eigen mooie creatie.

-

Handletteren €35,00 p.p.
Tijdens de workshop leer je de basistechnieken van het handletteren,
ga je oefenen en met een toffe creatie naar huis.

-

Droogbloemen stolp €30,00 p.p.
Je vult een stolp met de mooiste droogbloemen, kleur en soort naar
keuze.

Reserveren vooraf is nodig. Een workshop kan doorgaan bij voldoende
aanmeldingen. Als de workshop vol zit, zal er een nieuwe datum worden
gepland.

