Koffie
Espresso

2,35

Espresso Dubbel extra shot

2,85

Koffie lungo

2,25

Koffie Lungo Grande extra groot

3,00

Caffè Americano espresso met heet water

2,35

Cappuccino

2,50

Cappuccino Grande met meer melk

2,80

Cappuccino Grande Dubbel extra sterk

3,10

Espresso Macchiato met een beetje melkschuim

2,45

Latte Macchiato met opgeschuimde melk en melkschuim

3,00

Latte Macchiato Dubbel extra sterk

3,50

Koffie Verkeerd met veel warme melk

3,00

Sojamelk in plaats van volle melk

0,50

Caffeïnevrij

0,00

Siroop voeg caramel - chocolate cookie of hazelnoot siroop toe

0,50

Koffiespecials *op basis van latte macchiato
IJspresso espresso doppio - melk - ijsklontjes - evt. caramelsiroop

3,25

IJskoude koffie koffie - melk - ijsklontjes - evt. caramelsiroop

3,25

Special van de maand elke maand een nieuwe verrassing
Caffemel* caramelmelkschuim - slagroom - zoute caramel topping

4,00

Puur Genieten* pure chocolade 80% - slagroom - chocoschaafsel

4,00

Caffe White* witte chocolade - slagroom - chocoschaafsel

4,00

Koffiefee* caramelsiroop - hazelnootmelkschuim - slagroom - chocolade

4,00

Nutella!* melkchocolade - hazelnootmelkschuim - slagroom - chocolade

4,00

Chai Coffee* chai kruiden - slagroom - kaneel

4,00

Tonic Espresso frisse verrassing; tonic met een shot espresso

4,25

/

Klein Italië* ** Amaretto - slagroom - bitterkoekjeskruimels

4,95

/

Mélange 43* ** Licor 43 - slagroom - kaneel

4,95

Likeur** extra shot (20ml) of extra borreltje (40ml), per 20ml:

1,75

Extra shot espresso maak uw special wat pittiger

0,50
** Bevat alcohol

Thee
Thee van de maand elke maand een andere verrassing
Verse Kruidenthee
Munt - Gember - Citroen ontspannend, ontgiftend en heel erg lekker!

3,35

Sinaasappel - Kaneel - Munt goed tegen verkoudheid en heerlijk fris

3,35

Anijs - Gember - Kaneel zoet, aromatisch en vol vitamine a en c

3,35

Zoethout smaakvol en helpt tegen keelpijn, hoest en maagzuur

3,35

Groene munt heerlijk fris tegen verkoudheid en goed voor de spijsvertering

3,35

Gember vol met antioxidanten en vitamine c

3,35

Met honing voeg toe aan uw verse thee

0,15

Zwarte thee 3-5 minuten laten trekken
Assam met afgeronde krachtige, doch zachte smaak

2,25

Earl grey Ceylon-china theesoorten - bergamotolie - citrus

2,25

Heitser thee kruidig - sinaasappel - rozen - kruidnagel - vanille - kardemon

2,25

Verjaardagsthee fruitig - kruidige cranberries - rozenbloesem

2,25

Groene / Witte thee groene thee 3 min., witte thee 5 min. laten trekken
China sencha dorstlessend - uitgesproken smaak

2,25

Green lemon sencha fris - lemongrass

2,25

Green chai (sinaas)appel - kaneel - kardemon - peper - koriander - kruidnagel

2,25

Straatje van Vermeer banaan - kokosolie - aardbei - goudsbloembloesem

2,25

China mao feng witte thee - charmant - exclusief

2,25

Rooibos thee 3 minuten laten trekken
Rooibos klassieke rooibos uit Zuid-Afrika

2,25

Duindoorn sinaasappel duindoornbes - citrusschil - vlierbes

2,25

Rooibos chai pittig - kaneel - kardemom - gember - zwarte peper - kruidnagel

2,25

Wilde kersen fruitig

2,25

Overige thee
Bosvruchten bosvruchten - hibiscusbloesem - appel - bes - rozenbottel

2,25

Chai Latte Indiase kruidige thee - melk - kaneel - gember - steranijs - peper

3,50

Potje thee in plaats van een glas, bijvoorbeeld om te delen
Met honing of citroen voeg toe aan uw thee
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+ 3,00
0,15

Overige dranken
Overige warme dranken
Warme melk of warme sojamelk (+ 0,50)

2,30

Met honing voeg honing toe aan uw warme (soja)melk

0,15

Siroop voeg caramel - chocolate cookie of hazelnoot toe aan warme melk

0,50

Callebaut Hot Chocolate melk met chocolade, melk - wit - puur 80% - slagroom

3,50

Warme Chocomel de enige echte (met een flinke dot verse slagroom + 0,35)

2,60

Frisdranken
Coca Cola Regular - zero - light / Chaudfontaine rood - blauw /
Fanta Orange / Sprite

2,25

Fanta Cassis / Bitter Lemon / Tonic

2,50

Rivella Light / Fuze Tea sparkling of green / Appelsap Helder

2,60

Huisgemaakte IJsthee Coole Citrus / Milde Munt

3,25

Chilly Chai IJskoude Chai Latte

3,50

Zuivel
Melk

2,30 Chocomel / Fristi / Sojamelk

2,60

1,25 Roosvicee

1,25

Voor onze kleine gasten
Ranja
Verse Vruchtensappen klein/groot
Sinaasappel / Appel / Peer / Appel & Peer / Appel & Kiwi / Sinaasappel &
Kiwi / Sinaasappel & Appel & Peer

3,25 / 4,25

Bieren
Alfa pils edelpils (5.2%)

2,50 Val-Dieu Blond abdijbier (6%)

4,50

Radler 0%

3,00 Rochefort 8 trappist (9.2%)

4,95

Erdinger Weiss (50cl) (5.3%)

4,95

Wijnen

Wit Zoet riesling spätlese

4,00 Mousserend chamdeville sec

4,00

Wit Droog chardonnay

4,00 Karaf Kraanwater 1 liter

1,50

Rood gerbino rosso

4,00 Karaf Water met Munt/Citroen

2,00

Rosé rosato di nero d’avola

4,00
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Huisgemaakt Gebak & Zoetigheden
Plak Cake met een vleugje sinaasappel

1,25

Kindercake plak cake met versiersels

1,75

Appel-Perentaart onze klassieker - opgewarmd in de oven - slagroom

3,50

Brownie onweerstaanbaar chocoladegebak

2,75

IJs sandwich vruchtenijs in theebiscuit met chocolade gegarneerd

2,25

Worteltaart verrassend lekker - met roomkaas - noten

3,00

Scones 2 klassieke engelse ronde broodjes - clotted cream - jam

3,75

Arretjescake heerlijke snoeperij; veel chocola - theebiscuits

2,50

Koektrommel 8 kleine zoetigheden - koek - cake - chocolade

3,95

Zoete zonde 1 taartje - 1 scone met clotted cream en jam - chocolade lekkernij

6,95

Vers aanbod van de dag misschien is er nog ander lekkers in onze vitrine
Glutenvrij gebak informeer bij onze medewerkers naar het aanbod

Lekker bij de borrel
Broodplateau smeersels

4,50

Hapjesplateau voor 2 ham - brie - nachos- chilisaus - knabbels - brood - smeersels 9,00
Gezondplateau voor 2 gezonde groenteknabbels & fruit

9,00

Nacho chips gesmolten kaas - sour cream - chilisaus (+ pulled chicken +2,50)

4,50

Quesadilla Kaas voor 2 [√] gesmolten kaas

5,50

Quesadilla Tonijn voor 2 tonijnsalade - gesmolten kaas

7,50

Quesadilla Pulled Chicken voor 2 pulled chicken - gesmolten kaas

9,50
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Broodgerechten
de hele dag tot een half uur voor sluitingstijd te bestellen
Twee sneden ambachtelijk brood van bakkerij ‘t Mikpuntj met uw favoriete beleg.
Uw portie halveren kan ook (- 1,50).
Kies eerst uw broodsoort*
Brood van de Maand, Donker volkoren*, Speltrogge* of Wit brood.
Ook glutenvrij brood is mogelijk

* = lactosevrij

Koude Broodgerechten
Dun Vleis rauwe rosbief - truffelcrème - brokkelkaas - pijnboompitten

9,95

Eitje! huisgemaakte eiersalade[√] - eventueel met gebakken spek (+ 1,-)

5,95

Zalm á la Mélange zalm (huisgemarineerd met rooibosthee - honing en citroen) limoen koriandercrème - bosui

9,95

Broer Tonijn huisgemaakte tonijnsalade

6,95

Walnoot d’r Brie brie - walnoot - honing [√]

7,95
[√]

Doe maar gewoon jonge kaas of oude kaas (+ 1,00) of achterham (+ 0,75)

5,75

HAM! gerookte boerenham - roomkaas - pesto - pijnboompitten

7,95

Gezondheid! achterham - jonge of oude kaas (+ 1,00) - tomaat -komkommer
dressing

7,95

Warme Broodgerechten
Kip met Aapeneutjessaus gemarineerde kip - gebakken ui - huisgemaakte kruidige
satésaus - eventueel met geroosterd brood

9,50

Geit Good! geitenkaas - framboos - munt - confituur - pijnboompitten [√]

9,50

Moestuintje groenten uit de moestuin - confituur - evt. met geroosterd brood[√]

8,25

Veggie! vegetarische balletjes - gebakken ui - huisgemaakte kruidige satésaus eventueel met geroosterd brood[√]

9,95

Zomerbries lauwwarme brie - ananas - pesto - pijnboompitten [√]

8,95

Overige (Brood)gerechten
Warme Peelham beenham - honingmosterdsaus - ui - champignon - brood

9,25

Club TokTok clubsandwich met huisgemaakte pulled chicken - nacho’s

9,95

Caesar Wrap wrap met kip - ei - spek - sla - caesar dressing

9,95
[√]: Vegetarisch gerecht
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Overige lunchgerechten
de hele dag tot een half uur voor sluitingstijd te bestellen
Lunchcombi Mélange

9,95

Vlees, Vis, Mix of Vega[√] soepje - drie halve sneden belegd brood - verrassing van de chef
Tosti’s
Classic kaas[√] of ham of ham & kaas

5,25

Truffeltostei eiersalade - kaas - truffelcrème[√]

5,75

Pesto kaas - pesto - tomaat - ui[√]

6,25

hawai kaas - ham - ananas

6,25

Brie vijgen - confituur - pijnboompitten[√]

6,75

Zalm roomkaas - truffelcrème - rucola

7,25

Tonno Mexicano tonijn - nacho - ui - chilisaus - kaas

7,25

[√]

Kinder Tosti kaas of ham of ham & kaas

3,95

Junior banaan - chocoladepasta[√]

3,95

Elvis banaan - pindakaas[√]

3,95

Huisgemaakte Specialiteiten
Huisgemaakt Saucijzenbroodje pittig gekruid - bereidingstijd ca. 20 minuten

3,25

Twee Huisgemaakte Saucijzenbroodjes dubbel zo lekker

5,95

Huisgemaakte Kippenragout goed gevuld - champignon - bosui
naar keuze geserveerd met brood of een pasteibakje (extra pasteibakje + 1,25)

8,75

Soepen geserveerd met brood en kruidenboter
Tomatensoep huisgemaakt - spekjes - bosui - room

klein/groot

4,95 / 5,95

Seizoenssoep vraag naar onze verse soep van de maand
Salades geserveerd met brood en kruidenboter
Caesar Mélange kip - croutons - ei - spek - tomaat - kaas - gemengde slasoorten

13,95

Salade á la Mélange zalm (huisgemarineerd met rooibosthee) - limoen
koriandercrème - bosui - komkommer - tomaat - gemengde slasoorten

14,95

Geit auch met slaaj! zachte geitenkaas - vijgen - confituur - pijnboompitten komkommer - tomaat - gemengde slasoorten[√]

14,95

Salade ‘de Peel’ lauwwarme peelham - ui - champignon - honingmosterdsaus komkommer - tomaat - gemengde slasoorten

13,95
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[√]: Vegetarisch gerecht

Voor onze kleine gasten t/m 12 jaar
Mélange KidsDeal!

5,95

Stel je eigen KidsDeal samen! Kies uit:


Een beker Ranja of Roosvicee +



Een kindersoepje tomaat of een krentenbol of een broodje knakworst of een
boterham ‘funny face’ met hagelslag, chocopasta, schuddebuikjes, jam of kaas
of een tosti met kaas, ham, ham & kaas, banaan & chocopasta of banaan &
pindakaas +



een kommetje vitamientjes +



een lekkernij om te snoepen +



een leuke verrassing!

Iets te drinken!
Ranja - Roosvicee

1,25 Melk koud

2,30

Appelsap Helder

2,60 Chocolademelk koud

2,60

Fristi

2,60 Babyccinno

2,00

1,50 Bakje Komkommerschijfjes

1,75

Snoep gezond!
Appel - Peer - Banaan of Kiwi

Je bij ons ook
terecht kunt
voor de leukste
kinderfeestjes!?

Wij ook schalen met
sandwiches of
belegd brood
verzorgen voor uw
zakelijke
bijeenkomst!?
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Onze ontbijtjes
en high tea ook
bezorgd kunnen
worden!?

Ontbijt tot 10.30 uur (tot 11.00 uur in het weekend)
Kies eerst uw brood
Brood van de Maand, Donker volkoren*, Speltrogge* of Wit brood.
Ook glutenvrij brood is mogelijk

* = lactosevrij

Heitsers Ontbijt een lekker ouderwets en compleet ontbijt

12,50

Twee kopjes koffie of thee* - brood - roggebrood - gebakken eitje met spek - balkenbrij
- zult - appelstroop - ambachtelijke ham - kaas - jam

Petit Paris Ontbijtje een typisch frans ontbijtje in ‘klein paries’

9,95

Twee kopjes koffie of thee* - glas verse jus d’orange - gekookt eitje - jam - 2 vers
afgebakken croissants (+/- 20 minuten)
Lazy Sunday jenny’s favoriet

11,50

Twee kopjes koffie of thee* - glas verse jus d’orange - scone - clotted cream - jam gekookt eitje - brood - kaas - croissant (+/- 20 minuten)

Mélange DeLuxe een zeer compleet ontbijt

15,95

Twee kopjes koffie of thee* - glas verse jus d’orange - gekookt eitje - vers brood - kaas
- ambachtelijke ham - huisgemarineerde zalm - yoghurt - huisgemaakte granola - vers
afgebakken croissant (+/- 20 minuten)
Kinderontbijtje een goede start voor onze kleine gasten

5,95

Krentenbolletje - kommetje vitamientjes - beker melk, chocomel of fristi - leuke
verrassing

Juniorontbijtje een goede start voor onze al iets grotere gasten

7,95

Krentenbolletje - boterham ’funny face’ met hagelslag, chocopasta, schuddebuikjes,
jam of kaas - kommetje vitamientjes - beker melk, chocomel of fristi - leuke verrassing
Overige Ontbijtgerechten
Omelet met brood

5,95 Extra ham - kaas of spek

1,00

Roerei met brood

5,95 Extra zalm

2,75

Uitsmijter (3 eieren) met brood

5,95 Croissant met jam

2,50

Yoghurt met huisgemaakte granola

4,00 Yoghurt met brownie en
banaan

4,50

*) koffie, cappuccino en thee zijn inbegrepen, overige koffie- en verse theevarianten
tegen meerprijs. Alle overige dranken en koffiespecials tegen reguliere prijs. In onze
samengestelde ontbijten zijn geen wijzigingen mogelijk.
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High Tea
Reserveren is wel gewenst, zodat we altijd de versheid kunnen garanderen. Heeft u
niet gereserveerd, informeer gerust naar de mogelijkheden! Graag passen wij het
aanbod aan aan uw allergie (+€1,50).
Al onze ‘High’s kunnen per tafel gecombineerd worden.
High Tea

20,95

Huisgemaakt soepje - warm gerechtje - hartige sandwiches - scone met clotted cream
en jam - zoete lekkernijen - onbeperkt thee of koffie* naar keuze
High Tea De Luxe

25,00

Glas prosecco - glas verse jus d’orange - huisgemaakt soepje - warm gerechtje hartige sandwiches - scone met clotted cream en jam - zoete lekkernijen - onbeperkt
thee of koffie* naar keuze
Afternoon Tea

16,50

hartige sandwiches - scone met clotted cream en jam - zoete lekkernijen - onbeperkt
thee of koffie* naar keuze
Heitser Thieë (3 dagen van te voren reserveren)

21,50

Huisgemaakt soepje - eitje met gebakken spek - roggebrood met kaas - balkenbrij - zult
- krentenbroodje - ‘plats’ - boter - jam - half limburgs vlaaitje - onbeperkt thee of
koffie* naar keuze
Junior Tea

10,00

Huisgemaakt soepje - hartige lekkernijen - zoete snoeperijen - onbeperkt thee, ranja of
roosvicee
*) koffie (lungo) en cappuccino inbegrepen, overige koffievarianten uitgesloten.
Tevens inbegrepen is verse kruidenthee.

High Beer & High Wine
High Beer**

23,50

Huisgemaakt soepje - warme en koude hartige gerechtjes - chocolade lekkernijen High Wine**

23,50

Huisgemaakt soepje - warme en koude hartige gerechtjes - 1 glas bubbels - 2 glazen
van de lekkerste wijnen - karaf kraanwater
**) Ook mogelijk als High BOB met frisdrank naar keuze. Wij schenken geen alcohol
aan gasten jonger dan 18 jaar.
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Onze producten & leveranciers
Mélange vindt de herkomst van haar producten belangrijk; natuurlijk, ambachtelijk,
puur, eerlijk en verantwoord. Dit uit zich ook in de door ons geselecteerde
leveranciers.
Koffie
Onze koffiebonen zijn afkomstig van branderij Beans coffee In Ittervoort; een jonge
maar authentieke partner die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft!
Brood
Onze verse broden worden bereid door bakkerij ‘t Mikpuntj uit Heythuysen. Een jonge
en enthousiaste bakkerij met veel passie en kennis van zaken.
Kaas
Onze partner voor de hoogste kwaliteit kazen vonden we in Van Loon Kaas Kanjers. U
vindt hun smakelijke aanbod tevens iedere vrijdag op de weekmarkt in heythuysen.
Groenten & Fruit

Alle binnenlandse groenten en fruit en appelstroop worden vers geleverd door
fruitboerderij Heijnen uit Roggel; vakmensen waar kwaliteit voorop staat.
Vleeswaren
Bij ambachtelijk slager Thijs Kuepers uit Nederweert-Eind blijven authentieke smaken
gewaarborgd. U kunt zeker zijn van een (h)eerlijk stukje vlees.
Jam
Onze verrassende jams komen van jammakerij Theo van Woerkom uit het hart van de
Betuwe. U kunt deze heerlijke jams ook meenemen voor thuis, informeert u
bij onze medewerkers naar de
mogelijkheden.

Stempelen?
Met onze stempelkaart spaart u voor
bijvoorbeeld een heerlijk ontbijt of High Tea!
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