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Welkom! J 
Hoe werkt het? 

Op de volgende pagina’s kan u zien wat we allemaal aanbieden. 
Check zeker eens bij ons aan de toog of alles er nog is voor 

ontbijt, lunch, apéro & dessert.  

Je kan alles zelf kiezen!  
 

 

 

Bestellen & afrekenen aan de bakkerij & wij brengen alles! 

 
Post.Scriptum. 

Alles wordt à la minute gemaakt - koffie, thee, ontbijt & lunch. 
Heb a.u.b. geduld, alles heeft zijn tijd nodig J 

Zijn wij iets vergeten? Kan gebeuren, vergissen is menselijk. 
Geef ons gewoon een seintje J  
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#BREAKY #ALLDAY #EVERYDAY 
#ultra petit     6,5 
- koffeke of vers theetje 
- verse pistolet van onze bakker ‘Manus’ 
        of  dikke snede vers brood 
- één soort beleg (30 gram) (zelf te kiezen) 
- verse hoeveboter 

#mini      9,- 
koffeke of vers theetje 
- verse pistolet van onze bakker ‘Manus’ 
- een dikke snede vers brood 
- één soort beleg (50 gram) (zelf te kiezen) 
- huysbereide confituur & verse hoeveboter 
- zacht of hard gekookt eitje ‘Ingbergshoeve’ 

#si on a faim     15,- 
- vers geperst fruitsap 
- koffeke of vers groot theetje 
- verse pistolet van onze bakker ‘Manus’ 
- twee dikke snede vers brood 
- twee soorten beleg (2 x 50 gram) (zelf te kiezen) 
- huysbereide confituur & verse hoeveboter 
- croissant of koffiekoek 
- zacht of hard gekookt eitje ‘Ingbergshoeve’ 

#ATELIER N°11    20,- 
- glaasje cava ‘Palau’     of     vers geperst fruitsap 
- koffeke of vers groot theetje 
- griekse yoghurt, vers gesneden fruit & granola 
- verse pistolet van onze bakker ‘Manus’ 
- twee dikke snede vers brood 
- twee soorten beleg (2 x 50 gram) (zelf te kiezen) 
- huysbereide confituur & verse hoeveboter 
- croissant of koffiekoek 
- zacht of hard gekookt eitje ‘Ingbergshoeve’ 

 

ð beleg met zalm, garnalen, chatka  + 2,- 

 

 

 

#supplement 

cava ‘Palau’     + 5,- 

vers geperst fruitsap    + 4,- 

grote thee ipv kleine thee    +2,5 

 

extra pistoléke     1,-  

extra snede vers brood    0,5 

extra zacht of hard gekookt eitje   1,5 

extra huysbereide confituur   1,- 

extra beleg uit de verstoog   2,- 
 

 

 

#voordekleintjes 

koffiekoek of croissant    2,- 

croissant met confituur & boter   3,- 

croissant special     2,5 

griekse yoghurt, vers fruit & granola   
 klein     5,- 
 groot     7,5 

portie vers fruit      
 klein     5,- 
 groot     7,5 

eitje, brood, boter & confituur   4,5 
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Zei er iemand #LUNCH?  

#pistolet? broodje? enkel vanaf 11u30 ! 
pistolet of dikke boterham  vanaf 3,-  
stokbrood belegd         vanaf 4,- 

#soepke van de mama 
soep met twee dikke boterhammen & boter 6,5 
verse soepballekes    + 1,- 

#LUNCHSUGGESTIES #huysbereid #superlekker 

lasagna      13,- 

veggie lasagna     13,5 

macaroni     13,- 

mihoen      15,5 

broccoli ovenschotel    14,5 
tagliatelli     16,- 

 

#croqueske  
croque monsieur     
… met aangepaste groentjes, ketchup & mayo  8,- 
                     extra croque? + 4,- 

croque madame      
… met aangepaste groentjes, ketchup & mayo  10,- 
     extra croque? + 4,5 

croque geit      
… honing, pijnboompitten, noten, rucola & dressing 10,- 
      extra croque?  + 4,5 

croque italiano             
… italiaanse ham, mozarella, tomaat, rucola & dressing 12,- 
      extra croque?  + 5,- 

croque zalm     
… gerookte zalm, kruidenkaas, ajuin, rucola & dressing 12,-                             
       extra croque? + 5,- 

 
 

#lekkergezond 
quinoa (of warm)    8,- 
taboulé (of warm)    8,-

griekse yoghurt, vers fruit & granola   
 klein  5,- groot  7,5 
portie vers fruit      
 klein  5,- groot  7,5 

#dessert #PLEASE 

#drooggebak     3,-

frangipane   theekoek 
appel praliné   appelflap 
boule de berlin   tompoes 
carré confituur   éclair choco/mokka 
gateau fromage   pruimentaartje 
rijsttaartje 
#gebak     5,-martinique
   foret noir 
chocolademousse  barista 
citroen    javanais 
#seizoensgebak     5,- 
bekijk het winter/zomerassortiment in de toog! 

#frambozentaartje    5,5 
#vers #hoeveijs      
dame blanche     6,5 
coupe brésilienne    6,5 
coupe speculoos     6,5 
banana split     8,5 
coupe vers fruit     9,5 

#fruitijsjes     3,- 
banaan / mango / aardbei / appelsien / peer-stratiatella 
#lekkergezond 
griekse yoghurt, vers fruit & granola   
 klein  5,- groot  7,5 

portie vers fruit      
 klein  5,- groot  7,5 
#pannekoeken & wafels incl. boter & suiker 4,5 
portie  fruit     3,- 
confituur/slagroom/honing/siroop  + 1,-  



 

[4] 
 

EEN KLEIN #DORSTJE? J
Hot, hot, hot… #coffee    
Cuperus doet aan direct-trade. Wij hechten veel belang dat deze 
koffieboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Zo vallen zij niet 
in armoede en kan er meer focus gelegd worden op kwaliteit! 

P.S. Koffiebonen & gemalen kan je hier verkrijgen! J 
TA = take-away 
Espresso = kleine sterke kaffe  TA (2,-) 2,1- 

Doppio = dubbele espresso TA (2,5)      €4 => 2,7 

Lungo = zachte kaffe   TA (2,5) 2,6 

Dubbele Lungo     TA (3,-)    €5,2 => 4,- 
= dubbel grote zachte kaffe 

Americano = sterke kaffe   TA (2,5) 2,7 

Cappuccino = koffe met gestoomde melk TA (2,8) 2,9 

Dubbele cappu = dubbel grote cappuccino TA (3,5) 3,6 

Flat white = sterke cappuccino    TA (3,3) 3,4 

Latte = grote koffe met gestoomde melk        TA (3,-) 3,1- 

+ Iced, extra shot, sojamelk   +0,5 

+ Caramelsaus, chocoladesaus & speculaassaus +0,25 

Lekker, lekker, lekker #choco   
Koude chocomelk    …klein  2,5      … groot   3,- 

Warme choco - échte chocolade         TA (3,-)  3,5 

Hot, hot, hot… #teatime    
Verschillende soorten thee ruiken kan in de Coffeeshop! 
TA = take-away 
#zwart  TA (2,5/3) 1 tas 2,75 / 2 tas 3,75 
Earl grey ‘premium’ 
Ceylon & Yunnan uit Sri Lanka met natuurlijke bergamot uit Frankrijk. 
Bio zwarte Nilgiri 
Organisch zwarte thee uit de tuin Thiashola in Zuid-India. 
Zwarte Ceylon 
Superieure zwarte ceylon thee uit Kenilworth, Engeland. 
Bio English breakfast 
Organische Assam & Sumatra thee uit India. 
Bio Darjeeling 
Subliem organisch zwarte Darjeeling uit Marybong, India. 

#groen   TA (2,5/3)      1 tas 2,75 / 2 tas 3,75 
Bio jasmijn 
Organisch groene jasmijn thee uit China.Bio groene gunpowder 
Organisch groene thee uit China. Cafeïne-rijk. 

#oolong   TA (2,5/3)      1 tas 2,75 / 2 tas 3,75 
Ti Kuan Yin - Half geoxideerde Oolong thee uit Fujian, China. 

#wit   TA (2,5/3)      1 tas 2,75 / 2 tas 3,75 

#kruiden #infusies  TA (2,5/3)      1 tas 2,75 / 2 tas 3,75 

Rooibos 
Robijnzacht, licht zoet & aromatisch uit Zuid-Afrika. 
Hibiscus 
100% hibiscusbloem 
Rozenbottel ‘Oma Georgette’ 
Vlierbes, hibiscus, appel, bosbes, braambes, framboos & wilde aarbei. 
Sencha citroen 
Groene thee, citroenzeste, citroengras & natuurlijk citroenaroma. 
Kruidenthee 
Kamille, sinaas, appel, kaneel, gember, venkel, lindebloesem, brandnetel, 

aarbei, oranjebloesem & kruidnagel.  
Dromenvanger 
Appel, krieken, kokosschilfers, kiwi & veenbessen. 
Mango & passie 
Ananas, mango, sinaas, clémentinen, aardbei, saffloer & goudbloem. 
Zen moment 
Aarbeiblaadjes, appel, sinaaszeste, kaasjeskruid, 
zonnebloem, vlierbes, bosbes & hibiscus. 
Crisped munt 
100% gedroogde groene munt. Zowel koud als warm. 
Kus van de juf 
Groene Sencha & Lung Ching thee, Witte Pai Mu Tan thee, 
papaya, ananas, roos, aardbei. 
Yuzu & framboos 
Zwarte thee, citroenzeste, yuzu (Japanse citrus) & framboos. 
Zonnedroom 
Appel, sinaas, clémentinen, goudsbloem, wilde aarbeienblaadjes. 
Perzik Deluxe 
Appel, ananas, perzik, clémentines, aardbei, 
schorseneer, roos & saffloer. 
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Kamille 
100% handgeplukte kamille van hoge kwaliteit & cafeïnevrij! 
Ideaal bij verkoudheden. 
Toscaanse Wens 
Appel, zilveren linde, melisseblaadjes, lavendel, roos, zoete braambes, 
oranjebloesem, & kaasjeskruid. 
Duizend & één Arabische nachten 
Vlierbes, rozijnen, hibiscusbloesem, zeste van sinaasappel, 
korenbloemblaadjes, rozen & bosbessen. 
Godendrank     
huyswijn rood   glas 4,- / fles 17,50 
huyswijn rosé   glas 4,- / fles 17,50 
huyswijn wit   glas 4,- / fles 17,50 
cava ‘Palau’   glas 5,- / fles 25,50 

Gerstennat      
#streekbier 
Pils ‘13’ - “Hoe een blonde pils zou moeten zijn.”  2,8 
Licht fruitige, moutige start die snel overgaat naar een zuivere bitterheid. 
De finish is droog en zeer hoppig met mooie citrus toetsen. 

Pils ‘13’ #herbegist op fles   2,8 
Uitzonderlijk voor een pils!  

Wieze Tripel - “De keuze van de garçon!”  4,2 
Fijne bitterheid, blond, licht kruidig, toetsen van citrus. 

Blonde Stoot - “Blond bier zonder streken.”  4,1 
Goudblond, licht, vrolijk, gemakkelijk en toch vol smaak. 
Blonde Stoot is een blondje dat iedereen wel ziet zitten! 

Stout Mokke - “Ondeugend zwart bier.”  4,6 
Een satijnen en romige schuimkraag, een huid zo donker als de nacht, 
een zweem van chocolade... Een onweerstaanbare verleidster die je 
leven binnensluipt en je niet meer loslaat. 

Zeezuiper Tripel – “Prijswinnende trippel!”  4,1 
Fris droog tot licht zoet met subtiele tonen van koriander, 
geel fruit en een verfijnde hopbitterheid zoals een echte tripel. 

Paix Dieux Tripel     4,8 
Een smeuïge tripel (10%) met een vol karakter, ambachtelijk 
gebrouwen in de pure traditie van de Belgische abdijbieren. Een 
symbool geeft aan bij welke maan uw bier werd gebrouwen. 

Bon secour ‘Bruin’ - “Beste bier ter wereld - 2018 4,4 
Verfijnd aroma van mokka, citrusvruchten & gebrande mout. 

Bon Secour ‘Blond’    4,3 
Krachtig & verfrissend met een Intense gistsmaak. 

Wolf 7 – “Blond speciaalbier.”   3,5 
Zacht zoet met zacht bittere nasmaak van steenfruit. 

Oelegems Titsenbier    4,5 
Ambachtelijk bier met nabegisting op fles op traditionele wijze. 
#kerelbier 
Saison – “Perfecte dorstlesser!”    4,5 
Verschillende soorten granen & hop waarbij elke slok een nieuwe 
ontdekking zal zijn. 

Biere de Garde– “ Onweerstaanbaar”   4,5 
Zeer moutig, toets van karamel, complex karakter. 

India Pale Ale - “Perfect na harde werkdag!”   4,8 
Vol van smaak door de infusie van hoge kwaliteit hop.  

Pink Imperial– “Fluwelen toets van framboos”   5,5 
Boordevol smaak, ideale afsluiter na een zware dag of lekker maaltijd. 

Grapefruit IPA – “ Tropische aroma’s…’   4,9 
Pompelmoes, scherp karakter, licht hoppig. 

New England Session IPA - “Slecht 2,5%!” 4,8 
Minder bitter dan andere IPA’s. Tropische infusie van mango, 
passievrucht, guave, ananas & papaya. 

Dark IPA – ‘Hoppig & bitter.’   4,8 
Bitter in combinatie met typische IPA-smaak & mout (rogge). 

Stout – ‘Zwart bier ook lekker bij dessert.’  4,5 
Volle smaak met toetsen van koffie. 

Kaishaku – ‘met Japanse saké-gist. Limited edition.’ 5,9 
Lichtblond & hoog in alcohol op natuurlijke wijze. 

Brrrrrrr… #fris     
Water plat of bruis    2,5 
Limonade met …     3,2       
  … rozenblaadjes  … cola 
 … vlierbloesem  … cola & kers 
  … mandarijn  … gember 
  … citroen & limoen … jasmijn & limoen 
Bio limonade met …    3,3 
  … bio citroen   … bio sinaas 
  … bio rabarber     … bio gember & citroen 
Appelsap     3,2 
Vers geperst appelsiensap   4,- 

Versnapering     

Blokjes Jong     6,- 
Blokjes Belegen     6,5 
Blokjes Extra Oud    10,-
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