
MENU



Chaudfontaine blauw ( plat water )  

Chaudfontaine Rood ( bruisend water )  

Coca Cola  

Coca Cola zero  

Fanta  

Tonic ( schweppes )  

Bitter lemon ( schweppes )  

Fristi  

Ice tea arizona perzik  

Ice tea arizona citroen

Ice tea arizona granaatappel

Ice tea arizona groene thee

Oxfam bio fruitsap sinaasappel  

Oxfam bio fruitsap appel

Oxfam bio fruitsap tropical

Witte wijn 

Chardonnay Luc Pirlet 2013 

Rode wijn 

Merlot Luc Pirlet 2013

Rosé wijn 
Syrah Luc Pirlet 2013

Aperol spritz 

aperol met witte prosecco 

Gin tonic 

Bombay gin met schweppes tonic 

Hugo 
vlierbloesemsiroop, prosecco, 

munt, limoen

Prosecco wit 

Prosseco rosé

Vedette 
stevig licht blond bier

Desperados 
bier met toegevoegd tequila-aroma

Lindemans kriek 
fruitig kriekbier 

Leffe blond 
blond abdijbier 

Westmalle dubbel 
donker roodbruin trappisten bier

DRANKEN

frisdranken

wijn PROSECCO sterke dranken

bieren
2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

2,60 €

2,60 €

2,60 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

2, 60 €

2, 60 €

2, 60 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

4,90 €

4,90 €

7,90 €

8,50 €

7,50 €

3,50 €

3,90 €

3,30 €

3,60 €

3,80 €



Extra slagroom    0,60 €

Koffie cognac 
cognac apart geserveerd

Koffie amaretto 
amaretto apart geserveerd

Koffie baileys 
met slagroom 

Irish Koffie 
met slagroom

Thee Bio English breakfast 

Thee Bio Bombay chai

Thee Bio Groen

Thee Bio Citroen

Thee Bio Rosehip

Thee met verse munt 
en honing 

DRANKEN

thee 

Ristretto 25 ml ( half jenever glas )

Espresso 40 ml ( jeneverglas ) 

Espresso doppio ( dubbel jeneverglas )

Espresso macchiato 
espresso met melkschuim

Lungo 110 ml 
gewone koffie

Cappuccino 
traditioneel met melkschuim

Cappucrema 
koffie met slagroom

Rose cappuccino 
cappuccino met witte chocolade en rozen siroop

Latte macchiato

Latte macchiato 
caramel, hazelnoot, tiramisu, chocolade, vanille

Latte macchiato 
met witte callebaut chocolade

Iced macchiato 
caramel, hazelnoot, tiramisu, chocolade, vanille

koffie
2,30 €

2,30 €

3,50 €

3,00 €

2,70 €

3,00 €

3,50 €

3,80 €

3,50 €

3,90 €

3,90 €

4,50 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

3,50 €

3,80 €

3,80 €

3,80 €

8,00 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

chocolademelk
Warme chocolademelk 
met witte chocolade

Warme chocomelk 
met melkchocolade

Warme chocomelk 
met pure chocolade
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ETEN

bagels 
ronde broodjes

vanaf 11:30

salades

zonder 

vlees of vis 

Bagel kip met zongedroogde tomaten, pesto, pijnboompitten en sla 

Bagel club kaas met tomaten, ei, komkommer, mayonaise en sla 

Bagel club breydelham met tomaten, ei, komkommer, mayonaise en sla 

Bagel zalm, komkommer, ui, honingmosterd dressing, creamcheese en sla

Bagel brie met honing, noten, rozijnen, appel en sla

Bagel kannibal met preparé, ui, augurk, mosterd, ketchup en sla 
tabasco naar keuze

Bagel geitenkaas, honing, zongedroogde tomaten, walnoten, sla

Bagel tonijnsla, perzik, ei, komkommer, sla

Bagel Gandaham: gandaham, mozzarella, tomaten, zongedroogde tomaten, pesto en sla

Bagel Hawaï: kaas, hesp, ananas, ei, cocktailsaus, sla

Griekse bagel: kippewit, feta, kerstomaten, komkommer, bieslookdressing, sla

Salade brie: brie, walnoten, vers fruit, balsamico creme, sla

Salade tomaat mozzarella: tomaten, mozzarella, pijnboompitten, balsamico creme, sla

Ceasar Salad: kip (koud), ei, kerstomaten, parmezaan, croutons, sla

Salade zalm: zalm, ui, tomaten, ei, komkommer, groene boontjes, pijnboompitten, sla

*Al onze salades worden geserveerd met brood.

7,50 €

6,90 €

6,90 € 

8,00 €

7,00 €

6,90 €

8,50 €

8,00 €

8,50 €

7,50 €

8,00 €

14,00 €

14,00 €

14,00 €

15,00 €



ETEN

Croque monsieur enkel: klassieker met kaas en ham

Croque monsieur dubbel: klassieker met kaas en ham

Croque Zalm enkel: zalm met kruidenkaas

Croque Zalm dubbel: zalm met kruidenkaas

Croque Mea cuppa enkel: gandaham, mozzarella, pesto, zongedroogde tomaten

Croque Mea cuppa dubbel: gandaham, mozzarella, pesto, zongedroogde tomaten 

Croque tropical enkel: kippenwit, kaas, currysaus

Croque tropcial dubbel: kippenwit, kaas, currysaus

Croque brie enkel: brie met appel en luikse siroop

Croque brie dubbel: brie met appel en luikse siroop 

Croque mozzarella enkel: mozzarella met tomaten en pesto

Croque mozzarella dubbel: mozzarella met tomaten en pesto

Al onze croques worden gereserveerd met een vers slaatje en zijn huisbereid.
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7,50 €

10,50 €

8,00 € 

12,00 €

8,00 €

12,00 €

8,00 €

12,00 €

8,00 €

12,00 €

8,00 €

12,00 €

0
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CROQUES
vanaf 11:30

voor de kleinste
tot 12 jaar

Bagel kids kaas

Bagel kids Ham

Bagel kids kaas en ham

Bagel kids choco

Croque monsieur kids “uit het vuistje”
 1 stuk  met mayo of ketchup

3,50 €

3,50 €

3,90 €

3,00 €

3,50 €



ETEN

Croissant

Croissant met kaas

Croissant met ham

Croissant met kaas en ham

Croissant met choco

Croissant met confituur

Croissant met brie

Klein ontbijt met boterhammen, kaas, ham, choco, confituur, koffie of thee

Groot ontbijt ( idem klein ) + extra beleg zoals zalm, brie, …
croissant, bio oxfam sinaasappelsap, koffie of thee

2,30 €

2,80 €

2,80 € 

3,30 €

2,60 €

2,60 €

3,50 €

8,00 €

12,50 €

ontbijt 
tot 11:30

Aanbod van de dag: 

dagvers bereid door patissier Tartoer

taart



klassieke recepten

Ristretto

Ervaar de aromatische intensiteit 

van een klassieke Ristretto, de 

buitengewone intensiteit van de 

Ristretto Intenso en de kruidige 

toetsen van de Ristretto Origin India.

Espresso Macchiato

Uw favoriete Nespresso Grand 

Cru bekroond met een heerlijk 

laagje warm melkschuim.

Cappuccino

Uw favoriete Nespresso Grand 

Cru gecombineerd met warme 

melk en bedekt met een laag

van zacht melkschuim.

Latte Macchiato

Een subtiele melange van

verwarmde melk, melkschuim

en een Espresso naar keuze.

Iced Macchiato

Een heerlijk en verfrissend

recept, waarbij koffie, koud

melkschuim en gemalen ijs

samenkomen tot een zachte

en harmonieuze ijskoffie.

Espresso Doppio

Behoefte aan een pittig kopje koffie? 

Geniet van een dubbele Espresso.

Espresso

Nespresso puur. Geniet van de 

zachte crema en verschillende 

aroma’s van de Espresso Forte, 

Leggero, Origin Brazil 

of Decaffeinato.

Lungo

Liefhebber van een iets grotere tas? 

Proef de Lungo Forte, Leggero, 

Origin Guatemala 

of Decaffeinato.

Melkrecepten



ONTDEK ONZE UITZONDERLIJKE GRAND CRUS
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Ristretto Intenso
Buitengewoon intens

intensiteit: 12

Espresso Forte
Rond en evenwichtig

intensiteit: 7

Lungo Forte
Elegant en geroosterd

intensiteit: 4

Espresso 
Decaffeinato
Vol en krachtig 

intensiteit: 7

Ristretto Origin 
India
intens en kruidig

intensiteit: 10

Espresso Leggero
Licht en verfrissend

intensiteit: 6

Lungo Leggero
Bloemachtig en verfrissend

intensiteit: 2

Lungo
Decaffeinato
Complex en gebalanceerd

intensiteit: 4

Deze gedurfde melange van Robusta’s en Arabica uit

Midden- en Zuid-Amerika geeft de Ristretto Intenso een 

uitzonderlijke intensiteit en peperachtige tonen die in 

evenwicht worden gebracht door een dichte, romige structuur.

Deze sterk gebrande Espresso, die uitsluitend is samengesteld 

uit Arabica’s uit Midden- en Zuid-Amerika, heeft een complex 

aroma waarin sterk geroosterde en fruitige accenten mooi

in evenwicht zijn.

Lungo Forte is een exclusieve en complexe melange van

Arabica’s uit Midden- en Zuid-Amerika, gekenmerkt door sterke 

geroosterde accenten en een subtiele fruitige noot.

Deze sterk gebrande blend van Zuid-Amerikaanse Arabica’s

en een vleugje Robusta kenmerkt zich door een volle body

die subtiele noten van cacao en geroosterde granen onthult.

Ristretto Origin India is de edele samensmelting van Arabica 

en een vleugje Robusta uit Zuid-India. Deze koffie heeft 

een volle body en een uitgesproken karakter met noten van 

specerijen.

Espresso Leggero is een heerlijke melange van Zuid-

Amerikaanse Arabica’s en Robusta, met lichte chocolade- en 

graanaccenten en een evenwichtige body.

Lungo Leggero is een subtiele, zeer licht gebrande blend

van Arabica’s uit Oost-Afrika en Midden- en Zuid-Amerika. Deze 

zeer aromatische koffie onderscheidt zich door zijn subtiele 

bouquet van bloemachtige noten die doen denken aan jasmijn.

Lungo Decaffeinato is een complexe melange van

gedecafeïneerde Oost-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse

Arabica’s. De koffie heeft geroosterde graantoetsen

en subtiele bloemachtige noten.


