THEESCHENKERIJ EN LUNCHROOM
JORDAAN
Theeschenkerij Jordaan is een huis met een bijzondere historie.
Oorspronkelijk dateert dit gebouw uit het jaar 1922.
Het herinnert aan de textielfabrieken D. Jordaan&Zonen.
Deze firma ontwikkelde zich tussen 1781 en 1970 tot de belangrijkste werkgever
van het dorp.
Directeur Gerard Jordaan liet dit huis bouwen voor zijn verkoopleider Arnold
Leppink. Het was een bouwpakket voor een kant-en-klare houten woning dat hij
in Duitsland had gezien. Dat was goedkoper dan een gewoon huis te laten
bouwen. Het kwam te staan op de kavel dat later bekend werd als Fazantstraat
13, nabij molen De Korenbloem. Daar is het jarenlang bewoond geweest door
chefs van Jordaan.
Het unieke huis dreigde door vervangende nieuwbouw te verdwijnen, waarover
de Werkgroep Monumenten en Archeologie van de Historische Kring
Haaksbergen zich heeft beijverd om het niet verloren te laten gaan.
Dit resulteerde in 2010/2011 in de herbouw bij Camping en Bungalowpark
't Stien'n boer. Hier kreeg het een nieuw leven als Theeschenkerij en lunchroom
Jordaan, waar het genieten is in een historische ambiance.
Op de bovenverdieping is een expositie ingericht die een indruk geeft van de
producten waaraan de firma Jordaan haar faam ontleende.
Deze expositie is vrij toegankelijk

OPENINGSTIJDEN
ZOMER

mei t/m sept

winter

okt t/m april

woensdag t/m zondag 10:30 tot 18:00

vrijdag t/m zondag 11:00 tot 17:00

De keuken is vanaf 12:00 geopend

Voor groepen op afspraak geopend

Scholtenhagenweg 42 | 7481 VP Haaksbergen
Tel: 053-5742971
www.theehuisjordaan.nl
info@theeschenkerij-jordaan.nl
Volg ons op Facebook @theeschenkerijjordaan.haaksbergen

KOFFIE, DRANKJES EN MEER...

WARME DRANKEN

Diverse soorten thee

€2,60

Maak uw keuze van onze theekaart

ALCOHOLVRIJE DRANKEN
Frisdranken

€2,60

Tea for one

€3,95

Jus d'orange

€2,60

Thee per pot (+- 6 kopjes)

€8,50

Appelsap

€2,60

Koffie

€2,60

Cappuccino

€2,80

WIJNEN

Espresso

€2,60

Dubbele espresso

€4,00

Koffie verkeerd

€2,90

Irish Koffie

€5,95

French Koffie

€5,95

GEDISTILLEERD

Bourgondische koffie

€5,95

Jonge Jenever

€2,70

Jägermeister

€2,70

Met schrobbeler en slagroom

Warme chocolademelk

€3,25

Slagroom

€0,60

Droge witte wijn

€3,95

Zoete witte wijn

€3,95

Rosé wijn

€3,95

Rode wijn

€3,95

lekkernijen en meer..
huisgemaakte lekkernijen
Huisgemaakte appelgebak
Twentse Krentenwegge

€3,25
€0,60
€2,50

Scones

€3,95

Slagroom

met jam en slagroom

Chocolade Brownie

voor bij de borrel
Bitterballen (8 stuks)

€7,50

Mandje met 4 kleine broodjes

€5,50

met mosterd

€3,95

en kruidenboter

Wafel warme kersen

€6,25

Gefrituurde borrelmix (8 stuks)

€7,50

Wafel slagroom

€2,95

Aardappeldippers

€5,95

met slagroom, noten en karamelsaus
en vanilleijs

en poedersuiker

met 2 soorten mayonaise

Plakje cake

€2,25

Bolletje vanille ijs

€1,00

LUNCH...
BROODJES
Broodjes worden standaard belegd met sla en bieslookdressing
standaard gebruiken wij bruin brood, tenzij u anders aangeeft
Hard broodje met ham of kaas

€5,25

Wolkammer gezond (waldkorn)
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei

€7,50

Kip
Kipfilet, tuinkruiden, roomkaas en spek

€8,25

Jordaan
Serranoham, oude kaas, pesto en noten

€8,50

Gerookte zalm
Citroendressing, kapertjes en rode ui

€8,95

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade, ei en rode ui

€8,50

SOEPEN
Tomatensoep

€5,60

Runderbouillon

€5,60

met groene kruiden
met verse groenten

De soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter

EXTRA'S
Puntzakje aardappeldippers

€5,95

met 2 soorten mayonaise

WARME GERECHTEN
Hartige quiche vegetarisch
Met groenten en kaas

€5,50

Hartige quiche met spek en ui

€5,95

Tosti niets bijzonder
2 sneetjes wit brood met ham en kaas

€4,25

Tosti Hawai
2 sneetjes wit brood met ham, kaas en ananas

€4,60

Panini Jordaan
Serranoham, pesto en kaas

€7,50

2 Rundvleeskroketten
2 sneetjes brood en rauwkost

€7,50

Uitsmijter
Ham, kaas, brood en 3 eieren

€7,95

Kipsatéstokjes (120 gram)
Met brood, satésaus en rauwkost

€8,50

Waldkorn broodje warme ham
Met zoet zure saus en sla

€7,50

High tea

Sweet Tea

Afternoon Tea

Een pot thee met diverse zoetigheden

Een etagère gevuld met een scone, twee
soorten jam, clotted cream, twee soorten
sandwiches en vier zoetigheden.

€9,50

€18,50

High Tea

Begin met een heerlijk hartig
voorgerechtje gevolgd door een etagère
met
o.a. een scone, twee soorten jam en
clotted cream, twee warme hartige
hapjes, twee soorten sandwiches, vier
zoetigheden.

Jordaan High Tea

€23,50

Kinder High Tea
Kinder high tea met o.a. cakejes die je zelf
kan versieren en een kinderijsje.
Onbeperkt thee en ranja. Tot 12 jaar

Begin met een heerlijk hartig
voorgerechtje, daarna nog een klein
tussengerechtje en vervolgens een
rijkelijk gevulde etagère.
De etagère is gevuld met scones, twee
soorten jam en clotted cream, twee
warme hartige hapjes en twee soorten
sandwiches. Als extra uitbreiding
wordt dit aangevuld met luxe belegde
minibroodjes, hartig hapje en vier
zoetigheden.

€13,50

€26,50

High beer/wine
geniet van

Drie biertjes van onze bierkaart
of...
Drie glazen van onze huiswijn
Hierbij worden drie rondes
geserveerd van plateaus met diverse hapjes
Plateau 1
Stokbrood met huisgemaakte dips,
sausjes, tapenade en kruidenboter.
Plateau 2
Verschillende soortenworst, kaas,
olijven en koude wrap varianten.
Nacho's met gehakt en gesmolten kaas.
Plateau 3
Warme hapjes zoals gehaktballetjes in zoet zure saus,
kipspiesje met satésaus en bittergarnituur.

€28,50

ijs
Kinderijs

€3,95

Vruchten sorbet

€7,00

Coupe Aardbei (seizoensgebonden)

€7,50

Coupe Boerenjongen en meisjes

€7,50

Vanille en aardbeien ijs

Vanille ijs en slagroom
Vanille ijs en slagroom

High lunch
De high lunch bestaat uit
Kom genieten van onze variatie op de high tea.
Net zo lekker maar minder zoet.

Consumpties
koffie, thee of frisdrank
3 Broodjes
wit, bruin en een croissant
2 Soorten kaas
3 Soorten vleeswaren, komkommer en tomaat
2 Soorten huisgemaakte jam
2 Warme hartige gerechtjes
zoals een klein kopje soep of hartige taart

Bovenstaande is per persoon en wordt geserveerd op een etagère.
Heeft u een allergie of eet u bepaalde producten niet laat ons dit bij de reservering
weten. Reserveren verplicht (minimaal 1 dag van te voren).

€18,50

in de omgeving
het lankheet

Het Lankheet is een middeleeuws landgoed met bossen, beken,
heidevelden, veentjes, vennen en oude boerenerven met daar omheen
hooilanden en hogergelegen akkers, de zogenaamde essen. Het is
ongeveer 600 hectare groot en ligt op de grens van Overijssel en
Gelderland in de gemeenten Haaksbergen en Berkelland. Het Lankheet is
vooral bekend om zijn vloeiweiden. Dat zijn hooilanden die met een
vernuftig watersysteem bevloeid kunnen worden en een geschiedenis
hebben die teruggaat tot de 14e eeuw.

OMMETJE HET MÖLLN'PAD

Wandelschoenen aan en lekker en vooral ook ‘mooi’ op pad. Het ommetje
Möll’n pad (11 km) brengt je via zandpaden en kleine asfaltweggetjes
grotendeels door landelijk gebied waar boeren, burgers en buitenlui naast
elkaar wonen. Een typisch stukje Twente met prachtige houtwallen, fraaie
boomsingels en lanen, oude boerenerven, eeuwenoude essen en de
Buurserbeek die er meanderend zijn weg zoekt. Rode draad van de route is
het eeuwenoude kerkenpad van de Oostendorper Watermolen naar de
Pancratiuskerk in het dorp.

