Guilty
Pleasure

FEESTEN & VERGADERINGEN
Bent u van plan om een feest te organiseren?
Bĳvoorbeeld een bedrĳfsfeest, bruiloft of
familiefeest. Wĳ verzorgen dit graag voor u!
Binnen bieden wĳ ruimte tot 70 personen.
Buiten op ons mooie, ruime terras, kunnen wĳ
grotere gezelschappen herbergen.

VAN DOORN & DOORN
Wĳ zĳn Tori Doorn en Ina van Doorn.
Twee ondernemende meiden met een groot horeca
hart, en toevallig dezelfde achternaam!

Van ontbĳt tot diner en van barbecue tot buffet,
wĳ verzorgen het graag voor u.
Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar
info@vandoornendoorn.nl of bel ons
op 053 – 230 8000 voor een
vrĳblĳvende afspraak.

Tori is jeugd, vernieuwend, heeft een frisse blik. Ina
heeft veertig jaar horeca ervaring, o.a. met ‘Theehuis
Sprakel in het Bos’, en nostalgie.
Samen een leuke en verrassende combinatie voor een
nieuw concept, Healthy Food with a Guilty Pleasure
in Enschede, waar nostalgie en vernieuwing samen
komen.
Dat blĳkt ook uit het prachtige oude boerderĳtje.
Welkom bĳ ‘Van Doorn & Doorn’,
wĳ zĳn er trots op!

Heeft u een allergie?
Wĳ adviseren u graag over
de mogelĳkheden

NEVER FEEL GUILTY PANCAKE
€ 9,75
American pancake met mascarpone crème,
pistachenootjes, witte chocolade en maple syrup.
OH SO GUILTY EGGS
€ 11,50
Twee gepocheerde eieren op huisgemaakte
aardappelkoekjes met bacon en appelcider hollandaise.
HALLUCINATE AWAY
€ 8,75
Sandwich romige paddenstoelen; Gebakken enoki,
portabello, bundelzwam met truffel roomsaus.
DO YOU WANT BEEF WITH ME?
€ 9,75
Black Angus beefburger met Old Amsterdam,
bacon en sla. (+ friet € 12,75)

GEBAK
OREO CHEESECAKE
€ 3,50
De koekjesdroom van elke vrouw.
RED LIGHT DISTRICT PIE
€ 4,50
Een huisgemaakte red velvet taart.

WHY NOT TRIPLE DATE
€ 8,75
Wrap club sandwich, kip, tomaat, komkommer,
bacon, ei, sla en truffeldressing.
CHICKEN HOTDOG
€ 7,50
Hotdog van Doorn & Doorn style. (+ friet € 10,50)
EAT ME RAW
€ 12,50
Steaktartaar met een gepocheerd ei, pompoenpitten,
mango en een truffeldressing geserveerd met toast.
FINGER LICKING GOOD
€ 8,50
Eggs Twente; Zoals u ze van ons gewend bent.
Keuze uit bacon en/of kaas.
I PREFER A QUARTET, IT MAKES EVERYTHING
TASTE BETTER. Sandwich BLTC
€ 8,50
Bacon, sla, tomaat en Old Amsterdam.
HULA HULA
€ 9,50
Poké bowl met gerookte zalm, wortel, radĳs,
sojabonen en gebakken uitjes.

KIDS MENU
Griekse yoghurt bowl met vers fruit
van het seizoen
€ 4,50
Broodje aap, smaakvol bruin broodje
met vruchtenhagel of nutella
€ 5,50
Tosti kaas met ketchup
€ 4,75
Kidspancake met poedersuiker en/of maple syrup.
Keuze uit 1 of 2 pancakes
(€ 4,50/€ 5,50)

HOT DRINKS
SNACKS TO SHARE
Smickelfries; Frietjes met truffel, bestrooid
met parmezaan en bosui.
€ 5,50
Nacho’s met crème fraîche, bosui, guacomole,
galapenos en rode ui.
€ 6,50
8 Van Dobben bitterballen.
€ 8,50

SAY CHEESE
v.a. 2 personen
€ 18,50 p.p.
“Eigenwĳze” Kaasfondue met truffel.
Met diversen groenten en brood om heerlĳk te dippen
in de kaas-verleiding, dan krĳg je een Big Smile
on your Face!
HEALTHY HIGH TEA
v.a. 2 personen
€ 22,50 p.p.
Traditionele High Tea in een modern jasje. We serveren
de High Tea met scones, clotted cream, home-made jam
en lemon curd, taart, sandwiches, hartige hapjes en een
op het seizoen geïnspireerd voorgerecht.

Glas thee
€ 2,75
Verse munt/gember thee
€ 3,75
Koffie
€ 2,50
Wanna hear a joke? Decafé
€ 2,50
Espresso
€ 2,50
Dubbele espresso
€ 3,25
Koffie verkeerd
€ 3,00
Cappuccino
€ 2,75
Flat white
€ 3,50
Latte macchiato
€ 3,75
Chai latte
€ 3,75
Iced latte
€ 4,00
Warme chocolademelk
€ 3,00 (+ slagroom € 0,50)
+Extra shot espresso

€ 1,00

Al onze koffie is fairtrade.
Havermelk en sojamelk ook mogelĳk. (+ € 0,20)

SPECIALS
WINE & BITES
v.a. 2 personen
€ 29,50 p.p.
Gezellig tafelen met familie, en/of vrienden onder het
genot van een wĳntje. U ontvangt 2 glazen wĳn.
De keuken zal bĳ de verschillende wĳnen bĳpassende
gerechten serveren.

ESPRESSO MARTINI
€ 6,75
‘It will wake you up and then fuck you up’.
IRISH COFFEE
€ 6,75
‘I like men how I like my coffee; hot and strong’.

COLD DRINKS
Frisdrank, Chocomelk en Fristi
€ 2,50
Verse jus d’orange
€ 3,95

SMOOTHIES

€ 5,00

PULP POWER
Ananas, appel, honing en gember.
MANGO SPECIAL
Banaan, mango, kokosmelk en sinaasappel.
VITAMIN POWER
Sinaasappel, passievrucht en kokosmelk.
RED BERRIES SMOOTHIE
Rode bosvruchten en soja melk.

Wĳ serveren de bieren van de Twentse
Bierbrouwerĳ uit Hengelo.
Deze bieren onderscheiden zich door hun smaak
en het pure, regionale karakter.
Twents premium pils tap
€ 2,50
Twents radler tap
€ 3,95
Twents speciaal bier
€ 4,75

Healthy food with a guilty pleasure

Adres: Steenbeltweg 48
Postcode: 7523 VZ Enschede
Tel.: 053-230 8000
info@vandoornendoorn.nl
Volg ons op

@vandoornendoorn

