De oprichters van Thermae 2000, fysiotherapeuten Dhr. Jaspars en
Dhr. Verschuur, hadden als basisfilosofie ‘Mens Sana in corpore sano’,
dat betekent: een gezonde geest in een gezond lichaam.

Natuur zuiver bronwater

Water is de bron van alles dat bestaat, zelfs 60% van uw lichaam bestaat uit water. Door genoeg
water te drinken onderhoudt u de vochtbalans! Dit helpt om voedingsstoffen te transporteren
door het lichaam, lichaamstemperatuur te reguleren en voeding te verteren.
Op 381 meter diepte in de Cauberg bevinden zich drie bronnen. Het oergezonde water uit deze
bronnen is circa 40.000 jaar afgesloten geweest van de meteorologische kringloop en daarmee
niet blootgesteld aan allerlei verontreinigingen, het water zit vol met mineralen.

Thermae 2000 Bronwater

0,33 L € 1,95
0,75 L € 3,95

NU MET FRUITTWIST NAAR KEUZE
Citroen: boordevol vitamine C, wat
goed is om weerstand in stand te
houden. Daarnaast helpt vitamine C bij
het versterken van het immuunsysteem.
Gember: een bron van vitamine C
en D, helpt bij verliezen van gewicht en
werkt ontstekingsremmend. Ook helpt
gember het lichaam met het opnemen
van voedingsstoffen.

Kaneel: door zijn geneeskrachtige
eigenschappen al jaren gebruikt als
middel in de Chinese geneeskunst.
Kaneel wordt gebruikt als antioxidant,
heeft ontstekingsremmende werkingen,
helpt tegen hart en vaatziekten en tegen
een slechte adem.
Frambozen: vol met vitamines,
antioxidanten en vezels. Frambozen
verminderen rimpels, en helpt uw huid
te beschermen tegen de zon.

De prijzen op deze menukaart zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW.
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“Lekker Werrem” - warme dranken
cdcdcddcdcd

Cappuccino

3,25

Bestaat uit gelijke delen espresso, gestoomde melk en melkschuim.

Latte macchiato
3,50
Betekent letterlijk: gevlekte melk. Door de espresso later toe te voegen ontstaan er laagjes.
Koffie verkeerd
3,25
De Nederlandse benaming voor een kop met meer melk dan koffie. Verkeerd dus.
Espresso
2,95
Dit is de fundering van de hele espressocultuur. Sterk kopje koffie met een volle smaak.
Dubbele espresso
3,50
Dezelfde als hierboven genoemd, maar dan dubbel!
Café Crème
2,95
De “normale” koffie gemaakt met de espressomachine, met een mooi crèmelaagje.
Thee
2,95
Keuze uit diverse soorten overheerlijke theesmaken.
Verse muntthee
3,75
Heet water met verse muntblaadjes en honing.
Verse gemberthee
3,75
Heet water met verse gember.
Warme chocolademelk
3,50
Een glas échte warme Chocomel. Romig, vol van smaak en onweerstaanbaar lekker.
Glühwein
4,25
Winterse melange van warme wijn en kruiden.
Al onze koffies zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar.

TIP!

Hollandse Glorie
Baileys met koffie, slagroom en stroopwafeltopping

6,95

Limburgse koffie
Met Els La Vera, een kruidenbitter uit Limburg met alsem en steranijs

6,95

Choco Bailey’s
Warme chocolademelk gecombineerd met Bailey’s, slagroom en stroopwafel

6,95

Of geef uw koffie een extra tik met een van onze likeuren;
Irish - Jameson Wiskey, Spanish - Tia Maria, French - Grand Marnier of Italian - Amaretto

Koffie met een twist (alcoholvrij)
3,95
Twist uw latte macchiato met een smaakje naar keuze; chocolade, kaneel, karamel of hazelnoot
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Frisdranken
Pepsi | Pepsi light | Sinas | 7up | Tonic | Bitter Lemon | Cassis | Chocomel | Crystal Clear 2,95
Ice tea | Ice Tea Green
3,25

Vruchtensappen
3,75

Jus d’orange | Grapefruitsap | Appelsap

Drink your veggies! 5,75

Groente & fruit smoothies zijn vers, gezond en erg lekker!
Keuze uit:

White Tropical Een smoothie van banaan, kiwi en magere yoghurt
Cinnamonana Een smoothie van banaan, kaneel en amandelmelk
Dutch Royal Een smoothie van sinaasappel, wortel en appel
Sunshine in a Cup Een smoothie van sinaasappel, appel, limoen en gember

Bier
Brand bier van het vat (25cl) 						3,25
Oud bruin | Heineken 0.0 | Amstel Radler (0.0)				
3,40
Wieckse witte | Palm 						
4,00
Affligem blond | dubbel | triple						4,50
La Chouffe | Liefmans 						
4,50
Duvel | Erdinger 							5,00
Vraag uw gastheer/vrouw naar ons ‘Bier van het moment’

TIP!

Bier Combi
Speciaal biertje + Portie jonge kaas

6,95

Wijnen 							Glas
Confidencia | wit | rosé | rood					
3,95
Croix d’Or | Chardonnay | Merlot				
4,95
Niersteiner guts domtal | zoet					
3,95
La Laia Nuria | Cava						
6,95
Theophile | Champagne						
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Fles
21,95
24,95
21,95
32,95
59,95

Cocktails - Longdrinks 8,50

Bacardi Mojito Bacardi Blanca | Limoen | Munt | Rietsuiker
De BACARDI Mojito is de klassieker waarmee u een oppepper krijgt van de frisse smaak
van limoen en munt.

Bacardi Añejo Bacardi Añejo | Ginger Ale | Limoen
Vier jaar rijpen op een houten vat onder de Caribische zon, dat is ervoor nodig om de unieke
smaak van BACARDI Añejo te creëren. Gemixt met Ginger Ale en een schijfje limoen.
Bacardi Razz Mojito Bacardi Razz | Framboos | Munt
De Mojito Razz. Net zo fris als de Bacardi Mojito maar door toevoeging van natuurlijke
frambozenaroma’s iets zoeter.

Skinny Thermae 42Below Vodka | Bruisend water | Citroen | Munt
Het water in deze vodka is het geheim achter de 42below. Afkomstig uit een natuurlijke bron van
een slapende vulkaan in Nieuw Zeeland. In de mix met ons eigen thermale bronwater afkomstig
uit de bron onder de Cauberg die al meer dan 40.000 jaar verscholen ligt in de kalkrijke Limburgse
bodem. Low calories, no sugar!

St. Germain St. Germain | Cava | Bruisend water | Munt
Het belangrijkste ingrediënt van St. Germain Elderflower is de vlierbloesem die met de hand
geplukt wordt op de Franse Alpen waar deze overvloedig groeit. De smaak van vlierbloesem
wordt aangevuld met tonen van onder meer limoen, peer en passiefruit die samen een
harmonieuze balans vormen. Deze natuurlijke zoetmaker maakt een fruitige mix met cava,
Thermae bronwater en verse munt.
42Below Fizz 42Below Vodka | St. Germain | Bruisend water
Combinatie van de positieve eigenschappen van 42Below & St. Germain met een verrassend
resultaat, toegevoegd met ons eigen bruisende bronwater.
Martini Fiero Martini Fiero | Tonic
Een Mediterraans aperitief op basis van Italiaanse wijn en de essence van rode sinaasappels en
andere citrusvruchten.

Glühgin Glühwein | Bombay Gin
Een zomers drankje in een winters jasje. Glühgin bestaat uit de winterse glühwein gemixt met
Bombay Sapphire Gin, op smaak gebracht met appelsap.
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Alcoholvrije cocktails 5,95

Bojito Munt | Limoen | Bitter Lemon | Bruine suiker
Cinnamon Storm Ginger ale | Kaneelsiroop | Bramen
Thermae Cocktail Jus d’orange | Aardbeiensiroop | 7up
Holy Grenade Cranberrysap | Limoensap | Bruisend bronwater | Rozemarijn
Zenzàpero Virgin Zenzàpero gember/citroen | Bruisend bronwater | Sinaasappel

It’s never too early for gin o’clock 7,50

Gin & Tonic
Gin & Tonic serveren we standaard met Bombay Sapphire en Royal club Tonic.
*BOMBAY SAPPHIRE met zijn bloemige neus en exotische smaakpalet is hij bijzonder geschikt
voor elegante/klassieke dranken zoals martini en gin cocktails.
Bombay Thermae Rozemarijn
Bombay Classic Komkommer | Limoen
Bombay Season Steranijs | Sinaasappel
*BOSFORD ROSÉ GIN een lichte gin met een heerlijke, zoete en fruitige smaak, die een
compleet nieuwe smaakervaring geeft, en gemaakt is met 100% natuurlijke ingrediënten.
Pink Gin Bosford Rosé Gin | Royal club Tonic | Rood fruit

Spritz Specials 6,50

Aperol Spritz Sinaasappel | Appel | Cava | Bruisend bronwater		
Limoncello Spritz Citroen | Limoncello | Cava | Bruisend bronwater		
Zenzàpero Spritz Citroen & gember | Zenzàpero | Cava | Bruisend bronwater
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“Lekker Zeut” - zoetigheden

Limburgse vlaai
Hét gebak van het zuiden, een vlaai heeft een luchtige bodem en wordt in zijn geheel
gebakken. Veelal wordt de vlaai gevuld met vruchten zoals kersen, appel of abrikoos.
Limburgse vlaai met koffie
TIP!
Warme chocolademelk met Appeltaart

“Hepkes” - bij de borrel

Nacho’s & Salsa
Nacho’s met 2 dipsauzen
Pindamix
Kaasblokjes | Portie jonge kaas met Limburgse mosterd
Worstplankje | Portie worst met Limburgse mosterd
Mix plankje | Mix van worst, jonge kaas en pinda’s

4,25

6,50
6,95

4,00
4,50
1,95
2,95
4,50
6,95

Good food is better when shared with

good friends

Deals to share

Aperitivo Nacho
Twee glazen Cava + Nacho’s & Salsa
Aperitivo Nacho Deluxe
Twee glazen Champagne + Nacho’s & Salsa
Onze “hèpkes” worden geserveerd tussen 12:00 uur – 18:00 uur.
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14,95
17,95

