
 

                                                                                  

DRANKEN   
Thee  
Thee kiest u van onze speciale theekaart, of vraag 1 van de medewerkers, zij adviseren u graag bij het maken van een 

keuze. Alle soorten losse thee die wij schenken zijn ook per zakje te koop.  

Thee per glas  € 2,10  

Groot glas thee                                                                                                                                        € 2,25  

Verse muntthee (in zomermaanden uit eigen tuin)  € 2,50  

Theeproeverij voor 1 persoon, 2 soorten thee en een pot met heet water                     € 4,50  

Theeproeverij  voor 2 personen,  4 soorten thee en een grote pot met heet water                                                        € 6,95   

Overige warme dranken (+ slagroom € 0,50)  
Koffie / espresso     € 2,10  

Cappuccino/ koffie verkeerd/warme chocolademelk   € 2,20  

Latte macchiato                                  € 3,25   

  
Koffie speciaal alla Maus  
Mausilicious  

Koffie met chocolade, gezouten caramel, slagroom en een stuk salted caramel cake.                    € 4,75  

Bereid met biologische volle melk. Geserveerd met een glaasje water  

Deugdelijke vreugde  

Koffie met speculaaskruimels, peer, slagroom, kaneel en dadelsiroop. Bereid met biologische volle melk.    € 4,75 

Geserveerd met een glaasje water en een speculaasje.   

Kokos swiet  

Koffie met slagroom, kokossnippers, chocolate chip cookie, biologische basterd suiker.                                € 4,75 

Bereid met biologische volle melk. Geserveerd met een glaasje water.  

Koude dranken  
Diverse biologische frisdranken                                                                                                                                                 € 2,25  

Diverse vruchtensappen (100% sap)   € 2,95  

Verse sinaasappelsap   € 2,95  

Koude chocolademelk  € 2,00  

Ranja met een rietje                                    € 0,75  

Sûppe ranja met een rietje                       € 1,75  

Beker biologische melk of karnemelk   € 1,75  



  

 

ZOET   
 Geniet van onze huisgemaakte producten voor de lekkere trek.   

Gebak  
Gebak van de week (zie bord)  

Appeltaart van “Maus”  (+ slagroom € 0,50)        € 2,95  

Aardbeiengebakje (slofje)        € 3,25  

Misbaksels, mislukte koeken en gebak indien aanwezig                                                                                                       € 1,25  

  
Koeken en cake  
Koek van de week (zie bord)    

Brownmausie (Pure chocolade cake uit grootmoeders tijd)   € 2,95  

Gluten-/lactose vrije cake of koek   

Botermaus walnoten en citroen  

€ 2,25  

€ 2,50  

Salted caramel cake                                                                                                                                                                    € 1,75   

Meer uitgebreid   

Even proeven voor 1 persoon;                  

Proeverij met lekkernijen van Maus voor bij de koffie / thee                           € 4,95   

Even proeven voor 2 personen;  

Proeverij met lekkernijen van Maus voor bij de koffie / thee                      € 8,95  High Mausie Tea  

* Ontvangst met een biologisch sapje * Glaasje soep van de dag * Heerlijke zoete verrassingen  

* Hartige hapjes * Onbeperkt koffie en thee naar keuze                       € 18,75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Bij Maus   
  

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.  

  

OPENINGSTIJDEN   
  

Maandag  Gesloten  

Dinsdag   Gesloten  

Woensdag  10:00 - 17:30  

Donderdag  10:00 - 17:30  

Vrijdag   10:00 - 17:30  

Zaterdag  10:00 - 18:00    

Zondag     10:00 - 18:00  

                                                          

Gesloten ; 23 t/m 26 december en van 30 december tot en met 8 januari  

Meer informatie over onze mogelijkheden en/of workshops? Spreek een collega aan of kijk op 

www.bijmaus.nl  
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