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Biologische koffie…
Maak kennis met een van ’s werelds beste organic koffiesoorten
De familie Boot – eigenaar van The Golden Coffee Box – doet al ruim 35 jaar
rechtstreeks zaken met kleine koffieboeren die hierdoor een eerlijke prijs voor
hun product krijgen en worden aangezet om op kwaliteit te telen.
Steeds meer koffieboeren gaan over op organische teelt omdat zij hiervan de
voordelen inzien (bestrijdingsmiddelen zijn ook nog eens heel duur).

CAFFÈ LUNGO
gewone koffie ..............................................................................................

2,30

CAFFÈ RISTRETTO, CAFFÈ ESPRESSO

...........

2,30

DOPPIO ESPRESSO, DOPPIO LUNGO
dubbele koffies ...........................................................................................

3,45

CAFFÈ MACCHIATO, CAFFÈ CAPPUCINO

....

2,80

DOPPIO MACCHIATO, DOPPIO CAPPUCINO
dubbele koffies ...........................................................................................

4,20

Zoals wij deze koffie zetten, op de espresso-manier, is de koffie zo
goed als zonder caffeïne. U kunt nog meer informatie over deze en
 andere koffiesoorten vinden op www.goldencoffeebox.com

solo

doppio

CAFFÈ LATTE
verkeerd ..........................................................................................................

3,25

4,99

CAFFÈ LATTE MACCHIATO
in lagen gemaakte ‘verkeerd met schuim’

............................

3,99

6,75

CAFFÈ CON PANNA
dubbele espresso (of lungo naar believen) met onze
beroemde banketbakkersslagroom ...........................................

4,75

6,99

.......

4,75

6,99

CAFFÈ LIQOR
koffie met likeur naar keuze met onze enige echte
banketbakkersslagroom ......................................................................

6,99

CAFFÈ CON CIOCCOLATO
koffie verkeerd met echt pure belgische chocolade

Bekijk ook eens de warme winterdranken elders in de kaart.
Vergeet u niet het dagverse gebak en versgebakken koeken?
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De Hartige Smaecken…
Vanaf heden kunt u de gehele dag terecht voor allerlei hartige versnaperingen.
Warm geserveerd kost het even 6 á 7 minuten, maar dan heb je ook wel een
heerlijke lunch of natuurlijk gewoon lekker voor tussendoor ……………… 2,85

8,95
CESTO “FORMAGGIO CALDO” ……………………………………………………………
De lekkerste Noordhollandse belegen kaas in bladerdeeg verpakt, en in
supervlindertjes gesneden en gebakken… Warm geserveerd!

KAAS SPECIAAL
Ook zo’n ruimhartig roomboterbladerdeegbroodje met enkel en alleen de
lekkerste kaas van heel Nederland…
ROOMBOTERRUNDVLEESSAUCIJS
Al jaren “gretige aftrek” van deze ‘precies goed gekruide’ lekkernij van enkel
verantwoord rundergehakt…

> inhoudsopgave

Biologische wijnen…
Wij van de Smaecken hebben een partner die echt verstand heeft van hoe
wijnen moeten smaken: het Baarnse bedrijf Vinoblesse. Twee topondernemers,
die zichzelf ruimschoots bewezen hebben in ‘wijnland’. Inkoop is hun sterkste
kant, en dat is voor de Smaecken wel het meest belangrijke…
Eigenaren Marc Collard en Tjitske Brouwer waren ‘Wijnkopers van het jaar’ bij
Hubrecht Duijker en ook ‘Wijnhandel van het jaar’ (2006, Perswijn). Ze staan
in de ‘Top 10 van Nederland’ volgens wijnschrijver Gert Crum; behoren bij
‘De beste wijnkopers van Nederland’ in eetgids Quote 2001, 2002, 2003, 2004
en 2005; en zoals Nicolaas Klei (AD) het in november 2004 formuleert:
“Vinoblesse importeert pure wijn, wijn gemaakt van druiven. Ongeacht de
herkomst. Louter de kwaliteit telt.”

De filosofie van Vinoblesse

“Goede wijn is meer dan limonade met een pietsje alcohol. Het is het gebotteld
verhaal van druiven en hun geboortegrond. Dat van de wijnboer die ze van de
koude in december tot en met de hitte van augustus heeft verzorgd. En hopend
op de welwillendheid van de weergoden in september of oktober is gaan
plukken. In het besef dat hij elk jaar maar één kans krijgt om van zijn druiven
wijn te maken.”
Een feit tot slot: natuurlijke wijnen bekomen je beter. Dat merk je niet in een
blindproeverij, wel de volgende dag…

vraag aan onze bediening welke witte, rode en rosé we op dit moment
schenken...

Specialiteiten voor koude dagen…
Uw specialist op koffie- en theegebied The Golden Coﬀee Box heeft de
perfecte producten om nog veel meer lekkers te serveren dan de reguliere
koffiespecials… Geserveerd in prachtige glazen een lust voor het oog en
hartverwarmend in natte, koude dagen ..............................
6,99

HOT TODDY
Honing, citroen en whiskey met de fijnste thee van Ceylon…

HOT BUTTERED RUM
Bruine basterd met kaneel, nootmuskaat, en bruine rum.
Als dat geen warme winter wordt…

GINGER LOVE
Echte Australische stemgember met z’n siroop, honing, citroen en
overheerlijke whiskey… een opwarmertje voor de lange winteravond…

BRAZILIAN CHOCO
Braziliaanse espresso met Belgische pure chocoladecouverture-melk,
bruine rum en slagroom…
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Gebak en meer…
Ons gebak is van bijzondere klasse: gemaakt met de beste, eerlijke ingrediënten.
Dat proeft u. We gebruiken beslist geen kleur- en of hulpstoﬀen in onze
producten en waar boter in een recept wordt toegepast, is dit uiteraard enkel
echte roomboter.

LOW SUGAR COOKIES
Knapperigheid en smaeck bij elkaar gebracht in een heerlijke koek 'afgetopt'
met Cranberries, Notenmix of Pecannoten... Een koek met nog geen 6 gram
koolhydraten, daar we het recept samen met een diëtiste hier ter plaatse hebben
'uitgedokterd'. De koek met lekker veel zaden en pitten, de meest verantwoorde koek
van Baarn e.o…

GEVULDE KOEKEN “ZOALS JAN EN AB ZE BAKTEN…”
Met het recept van Abel Hamelink Senior en de bakwijze van Jan Oudwater!
Vanouds befaamd in de regio en gelukkig nog steeds te verkrijgen in het
Baarnsche...

GEMBERKOEKEN
Een bijna ‘gevulde koek’ met grove, echte amandelspijs en een flinke
meegebakken laag echte stemgember ‘on top’.
Knapperig, zoet en toch lekker pittig…

Vraag de bediening welk gebak er is, of kom ‘live’ uw keuze maken

BROWNIE ROYAAL
Echte, ietwat 'kleffe' warme chocolade-lekkernij
Gemaakt door echte Engels/Amerikaanse bakkers en geserveerd met
chocoladesaus, slagroom en een bol Bourbon Vanilleroomijs.

LUXE ENGELSE MUFFINS
Deze overheerlijke traditionele muffins hebben zich de afgelopen jaren wel
bewezen als 'blijvertje'. Ze zijn niet alleen gedecoreerd, maar de vulling loopt
tot binnenin de muffin… Ook iets-warm… , eventueel geserveerd met een lekkere
bol Bourbon Vanilleroomijs erbij…

OVENGEBAKKEN APPELBEIGNETS
het succesnummer in de winter, maar ook in de zomer veel verkocht! Ze zijn veel
minder vet en daardoor veel krokanter!!! Eventueel ook geserveerd met ’n bol
roomijs naar keuze en/of ’n toef echte banketbakkersslagroom…

BAARNSCH LIEFJE
Het zusje van de appelbeignette, gevuld met kersen- en banketbakkersroom.
Natuurlijk ook nog lekkerder geserveerd met ijs en slagroom…

BAARNSCH ZOEN
De jongste aanwinst in de beignette-familie. Ook deze is nog lekkerder
geserveerd met ijs en slagroom en is gevuld met appel, abrikoos en gele room.…
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Smoothies en koele dranken…
Onze smoothies worden gemaakt van danwel verse jus ‘d orange, yoghurtijs
of bourbon vanilleroomijs als basis. We maken ze van ons verse ijs, uiteraard
mits de desbetreﬀende smaak ook in de vitrine staat! Ze worden allen ijskoud
geserveerd in lekker dubbelgrote glazen ............................
6,99

FRUIT SMOOTHIE’S
Verse jus d'orange geblend met Citroen-, Bloedsinaasappel-, Mango-,
Aardbei- of welke sorbet naar keuze dan ook.
Zelfs een 'verantwoorde smurfensmoothie' kan!

YOGHURT SMOOTHIE’S
Yoghurtijs geblend met biologische melk en één van de volgende soorten fruit:
Ananas, Passievrucht, Grapefruit, Peer, Bloedsinaasappel of Watermeloen

NIEUW EN MEER VERANTWOORD: LOWSUGAR SMOOTHIE
De fruitsmoothies zijn natuurlijk gezond doordat er geen room in zit, maar
u kunt ook kiezen voor deze gezonde lekkernij. We maken ze van dezelfde
ingrediënten als de yoghurtsmoothies, maar dan met ons eigen LowsugarIcecream als basis!

VERSGEPERSTE JUS D’ORANGE
Van de allerlekkerste mediterane of zuid-afrikaanse perssinaasappelen
Normaal glas ..............................................................................................
2,99
4,99
Dubbelgroot glas ....................................................................................

WARSTEINER BIER
Premium Pilsener wordt al sinds 1753 gebrouwen en wordt uitsluitend
gemaakt met de natuurlijke ingrediënten gerst, hop, gist en zuiver bronwater
uit de Kaiserquelle. Het bier wordt nog steeds volgens de principes
van het Reinheitsgebot gebrouwen. Deze bepaalt dat er niets onnodigs
en overbodigs aan bier mag worden toegevoegd. Kijk, daar houden de
Hamelinken nu ook van!

Warsteiner
Leﬀe blond

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

GEDESTILLEERD
Binnenlands en Buitenlands gedestilleerd .............................................
Likeuren, Cognac en Whiskey .........................................................................

2,99
3,99

vanaf 2,99
vanaf 4,75

FRISDRANK
Cola, Chaudfontaine met of zonder koolzuur ..................................................
Fristi, Chocomel, Ice tea, EKO Appelsap ..............................................................

2,50
2,75

ONZE IJSKOFFIES
GELATO A CAFFE ITALIANA
'n Dubbele espresso of een lungo van de GoldenCoﬀeeBox
traditioneel Italiaans geserveerd met 'n ﬂinke bol Bourbon Vanilleroomijs: .............................................................................................................................................................................

4,99

AMERICAN ICECOFFEE
De Boot-espresso met biologische volle melk op 'icecubes'
in groot glas geserveerd ...............................................................................................................................

3,99
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Er is thee en thee…
Betjeman and Barton is een klein doch fameus theebedrijf in Parijs, met
sinds 1992 een vestiging in Den Haag. Net zoals de Smaecken geloven ook zij
niet in massa, maar in absolute kwaliteit. Zo worden uitsluitend met de hand
geplukte theesoorten na zorgvuldige selectie ingekocht. De collectie wordt in
kennerskringen gerekend tot de beste ter wereld.
De Smaecken van Hamelink laat u graag kennismaken met het allerﬁjnste.
Daarom hebben wij Betjeman and Barton gevraagd voor ons een keuze te
maken uit het uitgebreide assortiment.
Een glas (h)eerlijke thee kost u 2,50 en voor het 'langer verpozen' een
dubbelgrote voor 3,75.

Aan de geparfumeerde
theesoorten van Betjeman and
Barton worden uitsluitend
natuurlijke essences en aroma’s
toegevoegd. Hierdoor smaken
de theesoorten nooit zoet,
maar juist naar thee met een
zweem van datgene dat eraan is
toegevoegd.

Geparfumeerde theesoorten
EARL GREY
’s Werelds meest beroemde
geparfumeerde thee, genoemd naar
de voormalige Britse ambassadeur
in China. Op zijn verzoek werd
een melange van diverse Chinese
theesoorten geparfumeerd met
bergamot-olie.
JASMIJN
Een groene thee, die wordt
gedroogd onder een laken waarop
jasmijnbloemen liggen, waardoor het
aroma in de bladeren dringt. Daarna
worden wat bloemblaadjes aan de
thee toegevoegd. Een geurige thee,
zacht voor de maag.

Kruidenthee

Viervruchten theesoorten

ROOIBOS JARDIN ROUGE
De Rooibos is een stekelige heester
met ﬁjne takken en gele bloemen,
die in het wild groeit in het
Cederberg gebied in Zuid-Afrika
Een ongefermenteerde rooibos,
uitsluitend gedroogd. De kleur is
daardoor wat lichter en de smaak
minder vol. Deze thee bevat koren-,
rozen- en zonnebloemblaadjes en is
geparfumeerd met rozen, aardbeien,
vanille en grapefruit. Bevat weinig
tannine, geen theïne, wel vitamine C.

QUATRE FRUITS ROUGE
Een verrukking van rood fruit:
aardbeien, frambozen, kersen
en aalbessen. De basis is de
uitgebalanceerde combinatie van thee
uit China en Sri Lanka (voormalig
Ceylon). Het fruit stuift uit het kopje.

Klassieke thee
CEYLON
Deze Ceylon heeft prachtige,
gelijkmatige bladeren, met een zacht,
bloemig aroma. Een mooie balans
tussen kracht en geur.
Een echte middagthee!

SENCHA
een Japanse groene thee met een
heel bijzonder uiterlijk en karakter.
De blaadjes hebben de vorm van
dunne ﬁjne naaldjes en een mooie
diepgroene kleur. Sencha thee wordt
in Japan het meest gedronken. Met
haar frisse smaak, tonen van vers gras
en licht zoete afdronk een heerlijke
thee voor elk moment van de dag.
CHAI
Een echte Indiase melange,
samengesteld volgens een
eeuwenoude traditie. Zwarte thee
uit China met gember, kruidnagel,
kardemom, kaneel en roze peper.
De beste manier om deze thee te
zetten: warm melk op in een pan op
laag vuur, doe een eetlepel Chai erbij
en laat 7 minuten trekken.
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Waar komen die heerlijke maecken vandaan?
Kort na de Tweede Wereldoorlog had overgrootvader Willem Hamelink, een
echte broodbakker van ‘Stolwijkersluis’ in Bussum, een bakkerij met twee
winkels. Zijn zoons werkten allen in ’t bedrijf mee.
Abel sr. – één van de zoons die verder ging in het vak – trouwde met
Jannetje de Ronde, de dochter van herenbanketbakker Folkert de Ronde.
Zij vestigden zich in 1958 in Baarn. Samen hadden ze een zeer succesvolle
brood- en banketbakkerij, waar ze in de jaren ’70 al biologisch verbouwd graan
verwerkten tot een volkorentarwebrood, dat met enkel een likje roomboter al
een traktatie was…
In 1970 werd hun zoon Abel jr. geboren. Ook hij koos voor het bakkersvak.
Nadat hij de bakkerijondernemers-opleiding ‘Wageningen’ voltooid had, kon
hij door meelstof-allergie niet verder in de broodbakkerij.
Bij de ﬁrma Kraay werd Abel jr. ‘door het fruitvirus gestoken’. Vervolgens
werkte hij op markten met de ﬁrma Ketelaar, haalde alle AGF-diploma’s en
vrachtrijbewijs voor een eigen bedrijf en begon een traiteur/AGF-speciaalzaak
met zijn vrouw Karin, dochter van de bekende Baarnse wijkagent Born.
‘Ruim zeven jaar konden we daar geweldig mooie en lekkere spullen verkopen’.
Na het staken van deze zaak vanwege een kwaadwillende projectontwikkelaar,
is Karin, inmiddels moeder geworden van drie bloedjes, zich gaan toeleggen
op het moederschap. Intussen is vader Abel jr. via groentejuwelier Van Mossel
te Laren en een oriëntatiecursus terecht gekomen in de horeca. In het voorjaar
van 2003 startte Dorsthuys Demmers, een mooie brasserie aan de Brink in
Baarn. Abel heeft ‘mee mogen bouwen’ aan dit succes.

Bakkersgezin van opa
Willem Hamelink,
in midden Abel sr.
met bakkersmuts

Op de Horecava 2004 is hij ‘door het ijsvirus gegrepen’ en ging alle cursussen
doen die er in ijsland te halen zijn. In de zomer van 2005 is hij bij de
Amsterdamse ﬁrma Lanskroon als gespecialiseerd ijsbereider begonnen. Hier
heeft hij gedurende drie jaar de kneepjes van het vak geleerd.
De kennis, recepten en ervaring van al deze generaties vormen een basis voor
een nieuwe start: De Smaecken van Hamelink. Als ouders van ‘ﬁjnproever Bart’
(onmiskenbaar de genen) zien we de uitdaging om onze smaak-ervaringen met
jong en oud te delen.
De keuze het familiewapen te gebruiken in ons logo is voor ons een logisch
gevolg van onze voorgeschiedenis. Al deze generaties achtten ‘de smaak’
altijd het belangrijkste waarop het eten werd beoordeeld. Als leden van een
ambachtsgilde – waarschijnlijk ijzersmeden, vandaar de hamers – is ‘de
kwaliteit’ hoog in het vaandel gedragen.
Als ode aan de voorouders en dit authentieke kwaliteits- en smaakbesef kiezen
wij ‘de Smaecken’ zo te schrijven en het familiewapen met trots te dragen.
We koesteren de wens dat dit nog vele geslachten voort zal duren en hopen
dat we u nog vaak in onze zaak zullen ontmoeten, om u steeds weer ‘lekker te
kunnen maken’ met al dit gegevene…
Karin & Abel Hamelink
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