WARME DRANKEN
Potje thee
Kijk voor de beschikbare soorten op ons theemenu.
Ieder potje thee wordt door ons éénmaal kosteloos bijgevuld.
e 4,75
Per persoon
e
e

2,30
2,60

e

6,75

e
e
e

7,00
2,50
2,95

Iced Tea, groot glas thee met ijs en citroen
Frisdranken
Jus d’ Orange, Appelsap, Rivella Light,
Chocomel/Fristi
Melk
Fles bronwater

e
e

3,25
2,40

e
e
e

2,60
2,20
4,75

Flesje bier
Binnenlands gedistilleerd
Jägermeister
Whisky
Glas Huiswijn wit of rood

e
e
e
e
e

3,20
3,25
3,75
4,50
3,95

Huiswijn wit of rood
Karaf 1/2 liter
Karaf 1 liter

e
e

8,25
14,00

Kopje koffie, espresso
Koffie verkeerd, Cappuccino
Koffie met eigengemaakt gebak of cake
(2e kopje gratis)
Cappuccino met eigengemaakt gebak of cake
(2e kopje gratis)
Warme Chocolademelk
Warme Chocolademelk met slagroom

KOUDE DRANKEN

APART BETALEN
Wij verzoeken u vriendelijk per tafel af te rekenen.
U krijgt van ons een totaalbon en eventueel een rekenmachine
om het bedrag onderling te verrekenen.

In het voorjaar van 2012 opende Tea Time de deuren van ‘de
witte villa’, een huis met een verhaal dat teruggaat tot de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Het oudste gedeelte van het huis, daar waar u nu de receptie en
winkel van Tea Time vindt, werd vroeger bewoond door de onderwijzer van de school in Echten. Als u wilt, kunt u nog een wandeling
maken in de voetsporen van de vroegere onderwijzers, die vanaf
hun woning via het ‘meisterspadtien’ naar het (inmiddels afgebroken) schooltje liepen. De onderwijzerswoning en omliggende
grond waren in eigendom van de bewoners van Huize Echten,
de familie Van Holthe tot Echten.
De villa werd gebouwd in 1914 voor Anne Willem van Holthe
tot Echten, zoon van de toenmalige bewoners van Huize Echten,
en zijn aanstaande vrouw Emilie Adrienne Greven. Het pand
verrees aan de voorzijde van de – destijds niet meer bewoonde
– onderwijzerswoning. Anne Willem en Emilie bewoonden de
villa met hun drie kinderen, totdat zij in 1947 verhuisden naar
‘Huize Echten’.
De naam ‘witte villa’ dateert uit de vijftiger jaren van de vorige
eeuw toen een andere tak van de familie hier zijn intrek had
genomen. Het huis had flink te lijden gehad van de oorlogsjaren
en kreeg na een grondige opknapbeurt weer de statige – nu witte
– uitstraling van weleer. Waar u nu in de serre kunt genieten van
een high tea bloeiden toen, in de weliswaar veel kleinere serre,
de fuchsia’s die met veel toewijding door de toenmalige bewoner
werden gekweekt.
Pas in 1971, toen de villa verkocht werd aan een voormalig
hotelhoudster uit Apeldoorn, werd de band met de familie
Van Holthe tot Echten verbroken. Deze al wat oudere dame heeft
er ruim dertig jaar gewoond, met een huisgenoot en diens aapje,
en later met haar echtgenoot. Samen maakten zij wandelingen
naar de vijver in het bos achter de villa, het bos dat in vroeger
tijden het domein was van de jonkheren en jonkvrouwen van
Huize Echten.
Toen de eigenaar van Tea Time de witte villa in zijn bezit kreeg,
had het pand enige jaren leeggestaan. Een grondige renovatie,
die lange tijd in beslag nam, was noodzakelijk. Het prachtige
resultaat daarvan kunt u nu met eigen ogen aanschouwen.
Wees welkom in ‘de witte villa’, waar u de geneugten kunt proeven
van ‘an English tea room’ op een historische plek in Drenthe:
‘Tea Time is always worth a visit!’
Met dank aan Huizenvertellingen, www.huizenvertellingen.nl

De villa anno 1937

Menu

SALADS

BREAKFAST
LIGHT BREAKFAST

genoemde prijzen zijn per persoon

HAM SALAD

ROYAL TEA

(salade met ham)

• onbeperkt thee van uw keuze • sandwiches: cucumber &
mint, egg & cress fingers, smoked salmon en ham & cream
cheese wheels • twee scones met diverse soorten jam en
Devonshire clotted cream • a selection of patisseries
• engelse koekjes • chocolates
minimaal twee personen
e 26,50 (ongeveer 2,5 uur)

Scrambled eggs, toast, bacon,
glaasje jus d’orange en koffie of thee naar keuze
e 12,50
FULL ENGLISH BREAKFAST

Bestaande uit twee gebakken eieren, bacon, baked beans,
champignons, tomaten, worstjes, onbeperkt toast, jam,
marmelade, glaasje jus d’orange en thee of koffie naar keuze
e 17,50

PUB-LUNCHES

CHEESE SALAD

(salade met cheddar kaas)
SMOKED SALMON SALAD

(salade met gerookte zalm)
e 15,50
de salades worden geserveerd met toast en boter

SOUP

(soep van de dag met toast) e 5,25
OMELETTES

Plain (naturel) e 8,95
Cheese & Tomato (kaas & tomaat) e 9,95
Ham or Mushrooms (champignons) e 9,95
geserveerd met toast en boter (patat i.p.v. toast e 2,00 extra)

SANDWICHES
EGG MAYONAISE SANDWICHES

(eiersalade)
SALAD SANDWICHES
CHEESE

QUICHE, CHIPS, SALAD

B.L.T.- SANDWICHES

HOMEMADE PIES
STEAK PIE (rundvlees)
CHICKEN, HAM AND MUSHROOM PIE

(kip, ham en champignons)

& ONION SANDWICHES
(met kaas en ui)
per portie e 9,95

(quiche, patat en salade) e 12,95

(bacon, lettuce & tomato)
TUNA

& RED ONION SANDWICHES

HEARTY VEGETABLE PIE

(met tonijn)
per portie e 10,95

Een ‘pie’ (‘zeg paai’) is een stoofpotje met een dekseltje
van bladerdeeg. Geserveerd met spicy wedges & side salad
e 17,50

SMOKED SALMON SANDWICHES

(hartige groentes; geschikt voor vegetariërs)

COTTAGE PIE

Klassieke Engelse ovenschotel met rundergehakt,
groenten en aardappelpuree. Geserveerd met side salad
e 16,00
FISH

& CHIPS

(gepaneerde kabeljauw met ‘tartare sauce’)
geserveerd met frites & doperwten e 18,50

TEA TIME

(Old English Style)

(gerookte zalm met citroen)
per portie e 11,95
U krijgt ‘A bag of crisps’ bij uw sandwiches geserveerd

Al onze warme gerechten, salades en sandwiches,
zijn doordeweeks tot 17.00 uur verkrijgbaar en
in het weekend tot 14.00 uur.
GLUTENVRIJ/BEPERKT TEA ARRANGEMENT
Gezien de kosten zijn wij genoodzaakt een toeslag
van e 5,- p.p. extra in rekening te brengen.

ROYAL TEA DE LUXE

Als royal tea maar dan met warme quiche en
een glas Bucks ‘Fizz (champagne cocktail) vooraf
minimaal twee personen
e 32,50 (ongeveer 2,5 uur)
HIGH TEA

• onbeperkt thee van uw keuze • punt warme quiche
• sandwiches: baked ham & mustard, cheddar cheese &
chutney, eggmayonaise & cress en smoked salmon
• twee scones met diverse soorten jam en Devonshire
clotted cream • a selection of patisseries
minimaal twee personen
e 24,00 (ongeveer 2,5 uur)
GARDENERS TEA

• een potje thee van uw keuze • een royale selectie
sandwiches • twee scones met abrikozen- en aardbeienjam
en Devonshire clotted cream
e 18,50 (ongeveer 1,5 uur)
FAIRY TEA

• een potje thee van uw keuze • één scone met aardbeienjam
en Devonshire clotted cream • engelse koekjes • chocolates
e 12,25 (ongeveer 1 uur)
CREAM TEA

• een potje thee van uw keuze • twee verse scones met
abrikozen- en aardbeienjam en Devonshire clotted cream
e 11,25 (ongeveer 1 uur)
TEA

& CAKE

potje thee met een ‘homemade cake’ e 7,95
DIVERSE SOORTEN ‘HOMEMADE’ CAKES EN GEBAK

Vraag naar ons actuele assortiment e 4,50

