Volgt u een speciaal dieet of
bent u ergens allergisch voor?
Meldt dit dan bij onze medewerkers. In overleg met u bespreken
zij dan de mogelijkheden.

MG-gasten
Midgard2016?

Openingstijden theehuis:
di t/m z0

11:00 – 16:00 uur

Openingstijden winkel:
ma t/m vr
zaterdag

Warme dranken
Koffie
Thee diverse soorten
Verse muntthee
Bambu
Espresso
Espresso dubbel
Cappuccino
Latte macchiato
Chocolademelk warm of koud

Lunch
€ 1,75
€ 1,75
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,00

Koude dranken
Diksap glas
Diksap kan
Melk / Karnemelk biologisch
IJsthee diverse smaken
Vruchtensap diverse soorten
Verse Jus d’orange glas
Bier 0% flesje
Wijn 0% glas

€ 1,50
€ 5,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,50
€ 1,75
€ 2,75

Uit eigen bakkerij
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Cake diverse soorten
Appeltaart

9:30 - 12:00 uur
14:00 - 16:30 uur
9:30 - 12:00 uur

€ 1,20
€ 2,50

Broodje*) zoet
Broodje*) kaas
Broodje*) vleeswaren naar keuze
Broodje*) Brie
Broodje*) gezond (ham, kaas, garnituur)
Tosti*) kaas of vleeswaren naar keuze
Tosti*) kaas en vleeswaren naar keuze
Pita broodje met kaas en ananas
Pita broodje
met kaas, vleeswaren en ananas

Salade-to-go meeneemsalade
Rauwkostsalade
Soep van de dag met toast
Uitsmijter naar keuze

€ 1,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,50

*) naar keuze: wit of bruin brood

Ambachtelijk**) ijs
Bolletje in bekertje of hoorntje
Coupe 3 bolletjes met slagroom

€ 1,50
€ 5,00

**) Van de Novalishoeve op Texel

Overig
Yoghurt met muesli
Yoghurt met vers fruit
Slagroom

€ 2,75
€ 3,50
€ 0,50

Theedrinken op Midgard is zo gek nog niet!
www.midgard.nl | 0226-39 39 44

Arrangementen
Picknick
Goed gevulde mand met verse bolletjes,
kaas, vleeswaar, jam, boter, vers
vruchtensap, biologische rauwkostsalade en
fruit (3 verse broodjes en 1 stuk fruit p.p.),
plattegrond en picknickkleed.

Reserveren minimaal
1 week van tevoren.

Kosten: € 10,00 p.p. kinderen tot 12 jaar: € 5,00 p.k.

Rondleiding
Een rondleiding van ongeveer
45 minuten op het mooie
terrein van Midgard met
aansluitend een kopje koffie
of thee in theehuis De
Koperen Koning.

Kosten: € 5,00 p.p.
Inclusief gebak uit eigen bakkerij:
€ 8,00 p.p.
Minimale deelname 6 personen.
Reserveren minimaal 1 week van tevoren.

High tea
Een gezellige high tea met veel zelfgemaakte
producten, zoals vijgebrood met roomboter,
brownie, gebak, minibroodje met hartig beleg,
luxe chocolaatjes, hartige quiche, sandwiches,
vers fruit, vers geperst sap en onbeperkt thee
naar keuze.

Duur: 1,5 tot 2 uur.
Kosten: € 18,50 p.p.
Minimale deelname
2 personen.
Reserveren minimaal
1 week van tevoren.

Verjaarspartijtje
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Woensdagmiddag 14:00 – 16:30 uur *
Limonade met gebak * Buiten spelen in
het speelkasteel / speurtocht / dierenweide
/ knutselen * Op de foto * Grabbelen *
Pannenkoeken en ijs toe.

Kosten € 10,00 p.p.
Minimale deelname
8 kinderen.
Reserveren minimaal
1 week van tevoren.

Eten wat de pot schaft
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Laat je verrassen!
Elke donderdag tussen 17:30 – 18:00 uur
aanschuiven en mee eten met de pot van
Midgard: Warme maaltijd * Rauwkost *
toetje/fruit.

Kosten € 8,50 p.p.
Reserveren minimaal
1 dag van tevoren.

Theedrinken op Midgard is zo gek nog niet!
www.midgard.nl | 0226-39 39 44

