
U bent in de Morelleput, wat ligt in het gehuchtje de Marolleput.
Morelle betekende vroeger zwart,’donker’en stinkend. Het 
naast gelegen haventje, gereconstrueerd uit de 14e eeuw, 
dankt zijn naam aan het roten van het vlas. Het roten van vlas 
in het water gaf een rottende geur en kleurde het water zwart. 

Van Morelle naar Marolle 
Waar U nu zit was voeger de zee. Het landschap werd gevormd door de getijden 
van eb en vloed. Hierdoor ontstaat er schorre gebied. Ideaal landschap voor de 
schaapsherder en zijn kudde. De meerkoet, ook Marolletje’genoemd was er in 
grote getalen te zien.

In de Morelleput anno 2019
Het is een landgoed van 12 hectare. Opgericht door Jan & Corrie de Zwart in 
2003. Er is een B&B, Theetuin en een spellenschuur gevestigd (deze kan gehuurd 
worden, voor het geven van een feest, BBQ, receptie of andere bijeenkomsten). 
In de B&B en de Theetuin wordt zoveel mogelijk gewerkt met eigen- en biologische 
producten uit de streek. 

Als de spellenschuur niet verhuurd is, mogen gasten uit de theetuin een spelletje 
spelen met de Vlaamsche volksspelen. Vergeet ook niet onze jeu de boules-baan, 
ballen liggen in het wagenhuis. Of de krulbolbaan, echt Zeeuws Vlaams volksspel.
Het landgoed is vrij toegankelijk, er loopt een wandelroute doorheen van het 
wandelnetwerk Zeeuws Vlaanderen.

Wij wensen U een fijn bezoek.
Vriendelijke groet Suzanne de Zwart

Welkom in 

de Morelleput, 

waar veel ruimte 

is om de tijd 

te nemen

Heeft u vragen, stel ze gerust. Of kijk op onze site www.indemorelleput.nl & instagram.



2 dagen vooraf reserveren. Tijdstip is  
in overleg. Bij regen kan de high tea  
geserveerd worden in het theehuis.  
In de maanden juli en augustus kan i.v.m. 
drukte geen high Tea geserveerd worden.

Op reservering 

Scones (vanaf 2 personen) € 7,00 p/p
2 Scones met extra dikke slagroom, eigen gemaakte frambozenjam.  
Met een kannetje thee naar keuze of een kannetje koffie.

Grote High Tea (vanaf 4 personen) € 24,50 p/p
Soep. Etagère met verschillende hartige hapjes.
Scone met extra dikke slagroom, eigen gemaakte frambozenjam en fruit.
Etagère met zoete taartjes / hapjes.
Onbeperkt koffie en thee.

Kleine High Tea € 16,00 p/p
Scone met extra dikke slagroom, eigen gemaakte frambozenjam en fruit.
Etagère met zoete taartjes / hapjes. 
Onbeperkt koffie en thee.

Extra Supplement   € 5,00 p/glas
Glas prosecco
 

Huisgemaakt gebak (zie bord) € 3,75
2 Pannenkoekjes met roomboter & bruine suiker € 4,00
2 Pannenkoekjes met roomboter & poeder suiker € 4,00
2 Pannenkoekjes met roomboter & ahornsiroop  € 4,15
Wentelteefjes met bruine suiker € 4,10
Wentelteefjes met poeder suiker € 4,10
Bolus, nog warm met roomboter € 2,95

Bij de grote- & kleine High Tea hoort onbeperkt koff ie en thee.

Met 

slagroom

+ € 0,60

Verse soep met boterhammen & roomboter (zie bord) € 5,95
Boterhammen met biologische koeienKaas € 3,25
Boterhammen met biologische geitenkaas € 3,35
Boterhammen met vleeswaar € 3,25
Boterhammen met jam € 3,00
Boterhammen met hagelslag € 3,00
Tosti kaas van wit desembrood & ketchup € 4,95
Tosti ham & kaas van wit desembrood & ketchup € 5,25
Warme noten, vijgen en rozijnenbroodje   € 5,25
met een laagje appelstroop & een plak geitenkaas

Ontbijt (vanaf 10.00 uur 11.30)

Relax ontbijt (reserveren bij meer dan 4 personen) € 12,50
Brood van het Vlaamschebroodhuys, 3 soorten. Roomboter en  
eigengemaakte jam. Biologische kaas en vleeswaren. Vers fruit  
sap en een gekookt eitje. Kannetje koffie of kannetje thee naar  
keuze. En een ontbijttoetje uit onze keuken.

Zeeuws ontbijt € 6,00
Bolus met roomboter. Kannetje koffie of een kannetje thee  
naar keuze en vers fruit sap.

Energie ontbijt € 8,95
Biologische zachte yoghurt met granola & kweeperengelei.  
Kannetje koffie of thee naar keuze en vers fruit sap.

IJS
Biologisch room of sorbetijs van B&G foodfactory. € 2,35
Smaken roomijs ; vanille, chocolade of bosvruchten-yoghurt
Sorbet ijs (melk-/glutenvrij) ; citroen of aardbei.

HartigZoet

per ijsbeker



Kannetje bio filterkoffie € 3,55 p/p
Kopje bio koffie € 2,40
Cappuccino € 2,60
Latte machiato € 3,00
Espresso € 2,30
Ristretto € 2,30
Dubbele espresso/ristretto € 4,00

Verse warme chocolademelk € 3,00
Kopje koffie/cappuccino/latte machiato kan cafeïnevrij geserveerd worden.

Kannetje verse munt thee € 3,25 p/p
Kannetje thee (25 soorten z.o.z) € 3,10 p/p

Wist U dat  alle onze kof f ie biologisch is?

Warme 
dranken

Met 

slagroom

+ € 0,60

Theesoorten
 Zwarte thee

  Afternoon Blend  : melange van Ceylon, Darjeeling en Assam.
  Darjeeling: frisse en iets zoete melange met een bloemig karakter.
  Earl Grey  : engelse thee, waaraan wat olie van bergamot (citrusplant) is toegevoegd.
  Earl Grey bleu flower: melange van earl grey met gedroogde korenbloembloesem.
  Zwarte lovely lemon  : zwarte china thee met gedroogde stukjes citroen.
  Oriëntal:  Zwarte thee, groene thee rozenbloemblaadjes en zonnebloemblaadjes.
  Samba Pa: Zwarte thee, groene thee, cactus bloemen en zonnebloemblaadjes.
  Lapsang souchong: de thee wordt gedroogd boven houtvuur waardoor je de uitgesproken rookachtige smaak krijgt.

 Rooibos thee (theïne vrij)
  Rooibos  : krachtige kruidenthee uit Zuid-Afrika, is theïnevrij 
  Rooibos bloedinaasappel  : rooibos met stukjes bloedsinaasappel en hibiscus.

 Groene Thee
  Chineese Sencha  : groene thee met een krachtige en verfrissende aroma die vrijkomt door het platten en rollen.
  Jasmijn  : Chineese Sencha met zwarte thee kort gefermenteerd met jasmijnbloesem.
  Green Goodmorning: Chineese Sencha met zonnebloemblaadjes, rozenblaadjes en korenbloemblaadjes.
  Groene lime en gember  : groene thee met citroenstukjes, gember, kaneel en stukjes wortel en  

blaadjes van de citroenplant.
  Japanse kersenbloesem: groene thee met japanse kersenbloesem, cactusbloemblaadjes en rozenblaadjes.
  Groene lemon: groene thee met lemongrass en stukjes citroen.

 Kruidenthee
  Cycloon  : kruiden mengsel van zwart bes, venkel, anijs, koningskaars, stukjes appel en pepermunt, vlierbes en  

bloesem, goudsbloem, pioenroos blaadjes.
  Morgendauw: kruidenmengsel, hibiscus, citroengras en citroenmirthe
  Frisse bries: kruidenmengsel met vlierbes, citroengras, venkel, pepermunt, nana munt, cactusbloem, mullein bloem.
  Opkikker  : kruidenmengsel met stukjes appel, citroen verbena, citroengras, citroen & limoenstukjes,  

limoen olie en korenbloemblaadjes.
  Kamille thee

 Vruchten thee
  Black Berry: hibiscus, rozenbottel, blauw bes, vlierbessen en korenbloembloesem.
  Bessenmuziek: druiven, rozenbottel, stukjes appel, zwarte bes en blaadjes, hibiscus, vlierbessen, bramen,  

bramenblad en blauwe bes.
  Hemelse bessen  : stukjes appel, hibiscus, rozenblaadjes, frambozen, zwarte bessenblaadjes.

De theeen met dit 
symbooltje

zijn biologisch



Bier
Jupiler  fles € 2,40
Westmalle double  fles € 4,20
Westmalle triple  fles € 4,30 
Kriek Mort Subiet  fles € 3,20
Hoegaarden wit  fles € 3,00
Radler  2,0% fles € 2,95
Radler  0,0% fles € 2,95 
Alcoholvrij  fles € 2,40

Imperial Pale Ale 10%*  33c € 5,50
Imperial Zeeuws Blond 7%*  33c € 4,70
Imperial Sea Wise 4%*  33c € 4,60

Wijn
Witte wijn ‘terre de anges Chadonnay’ € 3,75
Rode wijn ‘terre de anges Merlot’ € 3,75
Port rood € 4,00
Ricard  € 5,00
Martini Bianco € 4,00

Groese biertjes, 

gebrouwen in 

Groede in het 

Brouwerslokaal

Frisdrank
Bionade vlierbessen  33cc € 2,95 
Bionade Orange & gember  33cc € 2,95
Bionina Grandberry & appel  33cc   € 3,50
Bionina Bloedsinaasappel  33cc   € 3,50
Bionina Lemon  33cc   € 3,50
Bionina Pink grapefruit  33cc  € 3,50
Appelsoda Proviant Berlin  33cc  € 3,25
Rabarberlimonade Proviant Berlin  33cc  € 3,25 

Cola-light/cola € 2,30
Ice tea regular liptonice € 2,40
Ice tea green liptonice € 2,40

Zuivel
Glas biologische melk € 2,00
Glas chocomelk € 2,10
Glas Yoghurt met verse jus d’orange € 3,35

Sap
Sinaasappel € 2,75
Appel-peren € 2,75
Appel-aardbei € 2,75 
Appel-vlierbes € 2,75                                                                                                          
Appel-rabarber 
Glas bio-appelsap uit eigen boomgaard  € 2,00

Water
Spa rood € 2,10
Spa blauw  € 2,10
Spa blauw (0,75 liter)  € 6,00 

Dranken Borreltijd

Portie 
bioworst 

met venkelzaadjes 
van Brandt & Levie  
en Ton’s mosterd

€ 5,00

Portie 
biologische

kaas (geit of koe)
met mosterd en  
chutney € 5,85

Biologische sappen van Schulp

Tortilla
chips 

met milde salsa
€ 4,50



OpenInGS-
TIjden THeeTUIn

(apRIl T/M SepTeMBeR)WOenSdaG, dOndeRdaG, vRIjdaG, ZaTeRdaG en ZOndaG vanaF 
10 UUR

WWW.IndeMORellepUT.nl


