Natuur zuiver bronwater

De oprichters van Thermae 2OOO, 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
Het water is ruim 40.000 jaar afgesloten geweest en werd daarmee lang beschermd tegen schadelijke invloeden van
buitenaf. Kortom, het water van onze bronnen is puur. Wist u dat het thermale water van Thermae 2OOO door honderden
meters grond en mergellagen diep is gezuiverd? Het water is afkomstig uit eigen bron op 388 meter diep in de Cauberg.
De Cauberg ligt in het pittoreske stadje Valkenburg aan de Geul en biedt een adembenemend uitzicht. Een derde bron op een
diepte van 80 meter zorgt voor tintelfris mineraal drinkwater.

Probeer een heerlijk glaasje bronwater voor € 1,- of kies voor een
karaf voor € 2,50. U kunt kiezen uit plat of bruisend bronwater.
Baden in thermaal water met heilzame werking
Dat het water uit de Cauberg een bijzondere werking heeft, wordt bevestigd door het Duitse predicaat dat ons
thermaal bronwater draagt: “Ursprungliches reines Wasser”. Water met heilzame werking met effect op spieren en gewrichten.
Verlichtend voor onder andere reumapatiënten maar voor iedereen een bijzonder ontspannen werking.

“Lekker Werrem” - warme dranken
Café Crème

€ 2,65

De “normale” koffie gemaakt met de espressomachine, met een mooi crème laagje.

Potje thee

€ 2,65

Keuze uit diverse soorten overheerlijke thee smaken.

Espresso

€ 2,65

Dit is de fundering van de hele espressocultuur. Sterk kopje koffie met een volle smaak.

Dubbele espresso

€ 2,95

Dezelfde als hierboven genoemd, maar dan dubbel!

Café Latte

€ 2,80

Koffie verkeerd is de Nederlandse benaming voor een kop koffie met qua volume meer melk dan koffie.
Verkeerd dus.

Cappuccino

€ 2,80

Cappuccino is een Italiaanse koffiebereiding. De koffie bestaat uit gelijke delen espresso, gestoomde
melk en melkschuim.

Latte macchiato

€ 2,95

Latte macchiato betekent letterlijk: gevlekte melk. De espresso wordt later toegevoegd waardoor er
laagjes ontstaan.

Verse munt thee

€ 3,25

Heet water met verse munt blaadjes en honing.

Warme chocolademelk

€ 3,25

Een glas warme melk geserveerd met een spoonful of chocolate. Even roeren en voilà een overheerlijk
glas warme chocolademelk.

Ijs Koffie

€ 4,95

Wenst u een digestieve bij uw koffie, vraag uw gastheer/gastvrouw.
Al onze koffies zijn ook cafeïnevrij verkrijgbaar.

Koffie met een twist (alcoholvrij)

€ 3,75

Een overheerlijke latte macchiato met een smaakje naar keuze; chocolade, kaneel, karamel, hazelnoot of mokka

Koffie met een tik (alcoholisch)

€ 6,50

Limburgse koffie met Els La Vera, een kruidenbitter uit Limburg met alsem
welke zorgt voor de bittere smaak met als tegenhanger steranijs.
U kunt ook kiezen voor

Irish - Jameson Wiskey, Spanish - Tia Maria, French - Grand Marnier of Italian - Amaretto

“Lekker Zeut” - zoetigheden
Wafel met poedersuiker
Wafel met slagroom
Wafel met caramel of chocolade saus
Wafel met bolletje ijs

€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 5,50

Limburgse vlaai

€ 3,75

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.

De verleiding

€ 8,95

Combinatie van 8 overheerlijke zoete/hartige hapjes		

Limburgse vlaai met koffie
Wafel met warme chocolademelk

€ 5,95
€ 5,95

Carte d’or ijs

Ijscoupe’s

€ 7,50

Winterse Coupe / Chocolade Coupe / Dame Blanche

Keuze uit verschillende smaken, prijs per bol.
Cookie
Chocolade
Stracciatella
Vanille

Yoghurt - Bosvruchten
Koffie
Karamel
Hazelnoot

€ 2,00

Limoen
Strawberry - Cheesecake

“Hèpkes” - bij de borrel

Nacho’s & Salsa
Nacho’s & Salsa en 2 glazen Cava
Nacho’s en 2 dipsauzen
Nacho Deluxe
Mix plankje
Mix plankje en 2 glazen Confidencia wijn
Limburgs plankje € 7,95
2 verschillende soorten worst, kaas, mosterd en appelstroop. In Limburg wordt
appelstroop van oudsher tezamen gegeten met kaas en worst.

Onze “hèpkes” worden geserveerd tussen 14:00 uur – 17:00 uur.

€ 3,95
€ 13,95
€ 4,50
€ 8,50
€ 11,95
€ 18,50

Frisdranken

€ 2,60

Pepsi / Pepsi light / Sinas / 7up / Tonic / Bitter Lemon / Cassis / Rivella
Chocomel / Crystal Clear
Ice tea / Ice Tea Green

€ 2,75

Vruchtensappen

€ 4,75
Jus d’orange / Grapefruitsap
Cranberrysap / Mango-appelsap		
Appelsap / Tomatensap

Winterse Fruit Smoothies

€ 5,00

Blauwe bessen – Anijs
Appel – Kaneel
Zoete kersen – Butterscotch

Cocktails

€ 7,50
Alcoholvrije cocktails € 5,50
Tequila Sunrise Blanco Tequila / Jus d’orange / Grenadine Bojito Munt / Limoen / Bitter Lemon / Bruine suiker
Mojito Cocktail Bacardi / Limoen / Mint / Rietsuiker
Ocean cocktail Blue Curaçao siroop / Limoensap / 7up
Sweet Apple Amaretto / Limoensap / Appelsap

Bier

Brand bier van het vat (25cl)
€ 3,25
Oud bruin / Amstel Malt bier
€ 3,40
Wieckse witte / Palm
€ 4,00
Grimbergen / Desperados / Liefmans
€ 4,50
Duvel / Erdinger
€ 5,00
Vraag uw gastheer/vrouw naar ons Seizoensbier.			

Wijnen

Confidencia wit / rosé / rood
Croix d’Or Chardonnay / Merlot
Niersteiner guts domtal (zoet)
Cava La Laia Nuria
Champagne Theophile

Glas
€ 3,95
€ 4,95
€ 3,95
€ 6,95
€ 10,25

Fles
€ 21,95
€ 24,95
€ 21,95
€ 32,95
€ 59,95

