
 

 

 

 

Hartelijk welkom in ons koffiehuisje! 

Ontdek en geniet mee van onze 
talrijke ambachtelijke lekkernijen. 

 
Jaarlijks verlof 

Paasweekend enkel open van 8.30u-12.30u 

Vanaf maandag 22 juli t/m 15 augustus 2019 

Uitzonderlijk gesloten op zondag 17 november 2019 

 

 
Opgelet! Vergeet uw parkeerschijf niet! 



 

 



 

 

  



 

 

Simply Black Coffee 
 

Ristretto       € 2,60  

Dit is een zeer geconcentreerde koffie van slechts 20ml. Bij het 
zetten wordt dezelfde hoeveelheid koffie gebruikt als bij een 
espresso, waardoor de ristretto erg sterk smaakt.                                                                                             
Koffieboontjes regio Brasil/Guatemala 

Espresso       € 2,60 

Espresso is een geconcentreerde koffie van 30ml.        Een 
espresso wordt gezet van 9 gram fijn gemalen koffie en de 
extractietijd ligt tussen de 20 en 30 seconden.            
Koffieboontjes regio Brasil/Guatemala 

Doppio        € 3,10 

Espresso doppio bestaat uit tweemaal een normale dosering 
espresso, geserveerd in een kopje van ongeveer 1.5 dl             
Het totale volume is ongeveer 60 ml.   In feite is een espresso 
doppio dus gewoon een ‘dubbele espresso’  

Long Black       € 2,60 

Heet water met 1 shot espresso 

Lungo        € 2,60 

Italiaans voor ‘lange koffie’, verwijst naar de tijd die een 
espressomachine nodig heeft om een espresso met veel water 
te maken, 150 ml. koffieboontjes regio Brasil/Guatemala 

Déca        € 2,90 

Ongeroosterde groene Braziliaanse koffiebonen werden geweekt 
in heet water, waarbij de cafeïne wordt onttrokken 

Slow Coffee filtercoffee      € 2,60 

Hervul jouw tas voor      € 2,10 

  



 

 

 

 

French Press 

Kenya Bourbon      € 4,90 

Costa Rica       € 4,90 

Brasil Santos       € 4,90 

Guatemala Antigua      € 4.90 

Daily special       € 4,90 

 

 

 

 

 

Alle koffies op de kaart zijn per 250 gr. te koop in onze boetiek!                  
(boontjes en/of gemalen) 

Wij geven u graag extra informatie over de herkomst, smaakpatroon & zet-tijden 
van koffie! 

 

 

 

Ontdek de koffie als een echte barista! 

We nemen jou, jouw familie, vrienden, verenigingen of werkcollega’s graag 
mee in de ‘wereld van de koffie’ dankzij de presentatie door barista Michel 
(minimum 10 personen/maximum 16 personen per sessie).  

 

  



 

 

White Coffee 
 

Cappuccino Italian 

 Espresso met melkschuim     € 3,10 

Cappuccino Vienna 

 Lungo met slagroom     € 3,30 

Vaniccino 

 Gezoete cappuccino met vanille en kaneel   € 3,30 

Laitrusse 

 ½ lungo coffee met opgestoomde melk   € 3,30 

 

 

  



 

 

Latte 
 

Groot glas opgestoomde melk met melkschuim en 1 espresso-shot 

 

Latte macchiato 

 Latte met melkschuim     € 3,30 

Latte mocha 

 Latte met donkere pure chocolade    € 3,80 

Latte white mocha 

 Latte met witte chocolade    € 3,80 

Latte hazelnoot       € 3,80 

Latte caramel       € 3,80 

Latte vanille       € 3,80 

Latte speculoos       € 3,80 

 

 

Latte Chai (glutenvrij) 
 

Latte Chai met kaneel      € 3,80 

Groot glas opgestoomde melk op basis van kaneel, gember, anijs,            
kruidnagel en thee 

 

Latte Chai met honing/vanille     € 3,80 

Groot glas opgestoomde melk op basis van zwarte thee, gember, anijs,         
vanille en honing  



 

 

Hot Milk 
 

Warme melk       € 2,60 

Melk Suisse 

 Warme melk met witte chocolade    € 3,60 

Melk Cuba 

 Warme melk met melkchocolade    € 3,60 

Melk Brasil 

 Warme melk met caramelchocolade   € 3,60 

Melk Namibië  

 Warme melk met donkere chocolade   € 3,60 

Melk Duo 

 Warme melk met ½ melk – ½ donkere chocolade  € 3,60 

 

 

 

Cold Milk 
Glas koude melk       € 2,60 

Glas koude cécémelk      € 2,60 

Milkshake vanille       € 5,00 

Milkshake mocca       € 5,00 

Milkshake met verse banaan     € 6,00 

Milkshake met verse aardbeien (tijdens seizoen)   € 6,00 



 

 

  



 

 

 

Iced coffee zonder alcohol 
Iced Cappuccino       
 Dubbele espresso-shot met gevanilleerd melkschuim € 5,60 

Ijskoffie vanilatte       
 Espresso-shot met vanille ijs & toefje verse slagroom € 5,60 

Ijskoffie mocha latte       
 Espresso-shot met mocca ijs & toefje verse slagroom € 5,60 

 

Iced coffee mét alcohol 
Shakerato        
 Ijsgekoelde espresso-shot met Baileys   € 7,60 

Eliana-Iced Coffee      
 Ijsgekoelde espresso-shot met Kalùa & Wodka  € 7,60 

 

 

Hot Coffee with alcohol 
Irish Coffee       
 Espresso-shot met muscovado & whisky   € 7,90 

Italian Coffee        
 Espresso-shot met amaretto    € 7,90 

French Coffee        
 Espresso-shot met cognac     € 7,90 

French Coffee       
 Espresso-shot met Grand Marnier    € 7,90 

Baileys Coffee       
 Espresso-shot met Baileys     € 7,90 



 

 

 

 

  



 

 

Tea 
(losse thees) 

Alle theesoorten op de kaart zijn per 50 gr. of 100 gr. te koop in onze boetiek! 

Meeneemdegustatiebox tot 15 soorten thee te verkrijgen, al dan niet in 
geschenkverpakking! 

Wij geven u graag extra informatie over de herkomst, smaakpatroon &              
zet-tijden van de thee! 

Tea for two 

Uw eigen samenstelling geserveerd in Cha-Cultfilter (2 glazen) € 6,50 

 (white tea +  € 1) 

Cha Cultfilter te koop in onze boetiek! 

 

White tea 

 White ginger & lemon     € 4,00                      
 *Pai Mu Tan thee, gember, limoen 

 

Green tea 

 Healthy green anti-oxydant    € 3,60   
 *groene Sencha, rode aalbes, aardbei, pioenroos,   
   distelbloesem, rozenblaadjes 

 Green eucalyptus & lemon    € 3,60 
 * groene Sencha, citroen, eucalyptusblad, groene rooibos,  
    sinaasappel 

 Touareg bio      € 3,60 
 * groene Sencha met gedroogde Turkse muntblaadjes  

Caïperinha      € 3,60 
 * groene Sencha, limoenschijfjes,stukjes meloen,   
    gele rozenknopjes,  braambessenbladeren, zonnebloem 



 

 

 

Black tea 

 Ceylon Orange Pekoe     € 3,60 
 * zwarte thee van Sri Lanka van middelgroot blad met appelsien 

 Earl Grey      € 3,60 
 * zwarte thee met bergamot 

Citroen       € 3,60 
 * Pu-Er thee met stukjes citroenschil 

 

Herbal infusion 

Relax fresh & fitness     € 3,60 
 * appel, citroenmelisse, St.-Janskruid, zoethoutwortel,   
    verbena, braambes 

Kamille       € 3,60 
 * gedroogde roomse kamillebloemen 

 Rozenbottel      € 3,60 
 * gedroogde stukjes rozenbottel van Chili en Bulgarije 

 

Fruit infusion 

 Sweetberry      € 3,60 
 * rozenbottel, hibiscus, appel, bramenblad, vlierbessen, zwarte bes 

 Lollipop       € 3,60 
 * appel, ananas, papaya, munt, gojibessen, rozenknoppen 

 Bloedappelsien      € 3,60 
 * bloedappelsien, hibiscus, saffraanbloesem 

 Oma’s garden      € 3,60 
 * appel, zwarte bessen, braambes, aardbei, framboos, wilde     
    aardbeibladeren 

 



 

 

Fris 
 

Glas koude melk       € 2,60 

Glas koude cécémelk      € 2,60 

Plat water       € 2,60 

Bruisend water       € 2,60 

Tonic Fever Tree       € 3,10 

 

Vers bio sapjes (niet extra gezoet)     
 appelsap      € 4,30 
 appel/peersap      € 4,30
 appel/krieksap      € 4,30
 appel/rabarbersap     € 4,30
 versgeperst appelsiensap     € 4,30 

 

Iced tea 

 Huisgemaakte ice-tea rood fruit    € 3,60 

 Huisgemaakte ice-tea vanille/limoengras   € 3,60 

 

 

Mocktails 
 

Virgin mojito soda (tijdens seizoen)  

 Tonic fever tree met limoen, mojito en verse munt  € 5,60 

 

  



 

 

 

 

Bionades 275 ml. 

Franklin & Sons Ltd. 1886 

 

Bionade van bruisend water, zonder bewaarmiddelen,               
zonder smaak- en kunstmatige zoet- en kleurstoffen. 

 

 

Cola (suiker 9.9 gr./100 ml.)       € 4,10  
Samenstelling Afrikaanse Kolanoot, Colombiaanse                                       
koffieboon, zwarte peper en gember. 

 

Aardbei (suiker 4.9 gr./100 ml.)     € 4,10 
Samenstelling wllde aardbei, Schotse framboos, appelextract,                             
peer extract, limoen en zwarte peper. 

 

Appel (suiker 7.7 gr./100 ml.)     € 4,10 
Samenstelling  appel, rabarber en kaneel. 

 

Appelsien (suiker 9.1 gr./100 ml.)     € 4,10 
Samenstelling appelsien, roze pompelmoes en citroengras. 

 

Limoen (suiker 4.9 gr./100 ml.)     €4,10  
Samenstelling Siciliaanse citroen en vlierbloesem. 

  



 

 

Smoothie 
Mango smoothie  met banaan/appelsien   € 6,50 
Mango is over het algemeen een zoete fruitsoort. De pulp is rijk aan 
prebiotische vezels, vitamine C, B, B1, B2, provitamine B5, 
carotenoïden A. Tevens bevat het de volgende mineralen: fosfor, 
calcium, kalium, koper en aminozuren. 

 

Ananas smoothie met banaan/appel   € 6,50 
Ananas is van zichzelf een zoete & verfrissende fruitsoort. 
De vrucht helpt de weerstand te verbeteren en ondersteunt de 
spijsvertering en gewichtsverlies. Deze vrucht is vezelrijk en rijk aan 
vitamine A, C en de volgende mineralen: calcium, ijzer, jodium, fosfor 
en mangaan. 

 

Guave smoothie met banaan/appel/rabarber  € 6,50 
Guava is een vrucht van de guave boom. Het bevat een veelvoud aan 
vitamine C in vergelijking met sinaasappelen of citroenen. Tevens 
bevat het ook vitamine A- en B-complex en de volgende mineralen: 
calcium, fosfor en ijzer. Guava bevat niet veel suiker, is vetarm en 
hierdoor ook geschikt als aanvulling op alle soorten diëten. 

 

Acerola smoothie met banaan/appel/peer/blauwe besjes € 6,50 
Acerola is een fruitsoort die je doet denken aan wilde kersen.  
Acerola is rijk aan vitamine C die helpt om het immuunsysteem te 
versterken. Het bevat ook vitamine A- en B-complex en de volgende 
mineralen: calcium, kalium, natrium en magnesium. 
 

Maracuja smoothie met banaan/appel/kriek  € 6,50 
Maracuja bestaat uit de vrucht: passion. Ze bevat alkaloïden en flavonoïden, die 
een kalmerend effect teweegbrengen. Daarnaast bevat de vrucht vitamine B1, 
B2, B3, C en de volgende mineralen : calcium, ijzer en kalium. Tevens is deze 
vrucht geschikt voor mensen met een hoge bloeddruk. 



 

 

Bier  

Préaris Gebrouwen te Oedelem 
.Blond        € 4,50      
Dit verfrissend blond bier gebrouwen met Amerikaanse hoppe                           
heeft een citrusaroma en het fijne hoppige aroma. De smaak is                      
moutig en fruitig met een licht bittere droge afdronk.   Alc : 6%  

.Belma        € 4,50 
Préaris Belma is een Belgisch witbier met een alcoholpercentage                          
van 5% en gebrouwen met pilsmout, tarwemout, tarwevlokken,                
koreander en appelsienschil. Als hop werd de Amerikaanse Belma-hop       
gebruikt waardoor het bier meer hoppig en iets bitterder (30 EBU) is                  
dan een gemiddeld Belgisch witbier.Om de mooie wazige witte kleur te          
bekomen giet u 4/5 van de fles in je glas, dan wals je even met het                    
flesje waarna je de rest van het bier in je glas giet.         Alc : 5%  

.Quadrupel       € 4,50 
Donker biertje met een aroma van gebrande mout, caramel, donker                 
fruit. De smaak is moutig en licht bitter met aanwezigheid van                   
geroosterde mout, chocolade, donker fruit, vanilletoets en caramel.                      
De afdronk is moutig en licht bitter.                                  Alc : 10%  

.Quadrocinno       € 4,50      
Dit donker kastanjekleurig degustatiebier gebrouwen met Costa                         
Rica-koffiebonen heeft een alcoholpercentage van 10%.                                         
Het aroma is koffie, noten en donker fruit. De eerste smaak is zoetig             
waarna de koffiesmaak komt opzetten, verder in de smaak vindt u                       
nog caramel, vanille en donker fruit. Afdronk is licht bitter door de koffie-                
bonen en de gebruikte hop.                                                Alc : 10%  

.Ipa            € 4,50 
Dit amberkleurig biertje bevat 6 soorten hop, (is amberkleurig) met 
een alcoholpercentage van 6,7% en bevat een fruitig aroma van 
onder andere pompelmoes. De smaak is volmoutig, hoppig en fruitig 
met een aangename bittere afdronk.                                Alc : 6.7% 

Boon Kriek cl 37,50  fles op kurk      € 5,80  



 

 

 

Sterke dranken en likeuren 
Cognac Old Fine      € 6,00 

Cognac Grand Marnier     € 6,00 

Whiskey Jameson     € 6,00 

Amaretto Di Saronno     € 6,00 

Baileys       € 6,00 

Porto - Aged Tawny Port - 10 year old   € 6,00 

Advocaat zonder slagroom    € 4,00 

Advocaat met slagroom     € 4,50  



 

 

GinTonic 

Nordès     € 12,00 

Nordès vindt zijn oorsprong in het Spaanse Galicië en onderscheidt 
zich van de andere gins door het gebruik van  Albariño wijndistillaat. 
De gin bevat 15 Botanicals die samen met het wijndistillaat van de 
Albariño druif een ongelooflijk parfum aan de gin geven.              
Tonic Indian Fever Tree 

 

London nr 01     € 12,00 

Deze gin heeft een opvallende blauwe kleur door het gebruik van de 
Gardeniabloem. Aan de basis van de goede smaak liggen 4 factoren: 
het gebruik van bronwater uit Noord-Londen, de verwerking van het 
beste graan uit Suffolk en Norfolk, een zorgvuldig uitgevoerd 
distillatieproces en het gebruik van 12 kruiden en specerijen uit de 
hele wereld.                                                                                      
Tonic Indian Fever Tree 

Colombian Aged Gin Treasure  € 12,00 

Deze gin wordt vijfmaal gedistilleerd. Na ruim zes maanden rijpen op 
authentieke rumvaten wordt deze gin een mooie en complexe 
mengeling van het hout van de vaten en de gin. De Colombian gin is 
een echte aanrader voor liefhebbers van een kruidige Gin Tonic met 
een lichte toets van eik. De smaak is kruidig, met een toets van 
exotische gember en frisse citrustonen                                                                         
Tonic Indian Fever Tree. 

Sharish Bleu Magic Gin   €12,00 

Een hemelse Portugese gin van ‘the Sharish range’. Het 
wonderbaarlijke kleur ontstaat uit de extracten van een bloem gekend 
als blauwe erwt. Kruiden als jeneverbes, koriander, engelwortel 
gember, kaneel, cardemom, citrusgeste, aardbei en framboos                                              
Tonic Indian Fever Tree. 



 

 

Wijn 
Rood Merlot La Forge Estate 2016 Pays d’Oc  €   4,50 

Fles       € 18,00 

Wit Chardonnay La Forge Estate 2017 Pays d’oc  €   4,50        
Fles       € 18,00 

Rosé wijn Sables d’Azur 2016 Côtes de Provence  €   5,00  
Fles      € 20,00 

eigen recept                                                                                           
Sangria rood met vérs (!) fruit    €   6,50 
Sangria rood spritz met vers (!) fruit   €   6,50 

Bubbeltjes 
Cava “Old Acres Brut”      
 Cava met een lichte citrustoets en fijne parel 

 Glas      €   6,50 
Fles      € 25,00 

Champagne “Jean Dumangin Brut” Champagne Carte d’Or 

Champagne gemaakt van de druivensoorten Chardonnay, Pinot Noir 
& Meunier. Hierbij geeft Chardonnay levendigheid en mineraliteit 
aan de champagne, zorgt Meunier voor een fruitig karakter en meer 
afgeronde tonen en geeft Pinot Noir body en structuur 

Glas      €   9,50 
Fles      € 45,00 

Apéro-knabbel met toast 
Kaasplankje (kaastrio aanbod van de dag met vers fruitje) € 6,00  
Vleesplankje (vleestrio “ met augurkjes/zilveruitjes)                 € 6,00  
Gerookte zalm                                                                                   € 7,00                                                                      
met frisse groene snippers & fijngehakte sjalotjes 



 

 

  



 

 

Verwenkaart 
 vanaf 13.30u. 

 

Chocoladeverwenkoffie    € 9,00 

Koffie (déca + € 0,30)/Chocoladetaartje/huisgemaakte duo 
chocolademousse met frambozencoulis/chocoladedruppeltjes 
wit-bruin-caramel/ijsbolletje in advokaatsausje/fondant praline 

. thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 

Fruitverwenkoffie     € 9,00 

Koffie (déca + € 0,30/Fruittaartje/vers glaasje 
seizoensfruit/ambachtelijk krokant fruitkoekje/ijsbolletje in 
frambozencoulis/ambachtelijke fondant orangette 

. thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 

Speculoosverwenkoffie    € 9,00 

Koffie (déca + € 0,30)/Speculoostaartje/huisgemaakte duo 
chocolademousse met frambozencoulis/ambachtelijk krokante 
dentelles-flardjes/ijsbolletje in speculoossausje/crunchy 
handgemaakte witte speculoospraline 

 . thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 

Glutenvrije - lactosevrije verwenkoffie (op reservatie!) €10,50 

Koffie (déca + € 0.30)/huisgemaakte glutenvrije en lactosevrije 
cupcake/fondant chocoladedruppeltjes/ambachtelijke fondant 
orangette/glaasje vers seizoensfruit 

. thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 



 

 

 

 

 

Chocolade taste     € 7,50 

Koffie (déca + € 0,30) met uw keuze van 4 pralines uit het 
ambachtelijke Eliana-chocoladeassortiment 

. thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 

Iced - Chocolade taste     € 7,50 

Koffie (déca + € 0,30) met 3 ijspralines 

. thee/chocolademelk/cappuccino/latté/lait russe + € 1 

 

 

Brownie                     
Huisgemaakte brownie    € 4,50 

 

Muffin      € 4,50   
Speculoos en caramel                      
Citroen en parelsuiker               
veenbesjes 

 

Gebak van de dag     € 6,80 

Fijne patisserie (aanbod : zie bord) 

Glutenvrij en lactosevrij huisgemaakt appeltaartje € 6,80 
(op reservatie!) 

  



 

 

 

 

Lunch  

vanaf 11u. tot 13.30u. 
 

Healthy break    Ltr.0,5 €11,00   
bio natuuryoghurt met granola, vers fruit, huisgemaakte 
confituur en dubbele toast  

 

Healthy break glutenvrij   Ltr.0,5 €12,50 
bio natuuryoghurt met glutenvrije granola, vers fruit, 
huisgemaakte confituur en dubbele glutenvrije toast 

 

 

 

Brugse boerenham met brood, fris slaatje en vers fruit € 8,50   

 

Huisgemaakte soep van de dag met brood Ltr.0,5 € 6,00 
(beschikbaar vanaf 1/10 tot 01/05) 

 

Bio spiegeleitje of -roereitje (2 stuks)                                            
met gezouten spek, gesnipperde ui paprikareepjes,                        
zacht gestoofde apéro-tomaatjes, en brood  € 9,50 
gebakken in gluten- en lactosevrije boter                                                                                

(glutenvrij brood + €2)     (lactosevrij brood + €2) 

 

  



 

 

Roomijs 

2 bollen ijs met verse slagroom & Jules Destrooper koekje 

Coupe vanille      € 6,50 

Coupe dame blanche     € 7,50 

Coupe caramel      € 7,50 

Coupe brésilienne     € 7,50 

Coupe banaan      € 9,50 

Coupe advokaat      € 8,50 

Coupe speculoos      € 8,50 

Coupe vers fruit      € 9,50 

Coupe aardbei (seizoen)     € 9,50 

 

Kinderijs 

1 bolletje ijs met keuze uit 1 topping nl.   € 4,00.
 suikerbolletjes                                                                    
 chocoladeschilfertjes       
 speculooscrunch    
 gesuikerde hazelnootjes   
 cuberdonstukjes 

 

Extra slagroom      € 1,50        
Extra bolletjes ijs      € 1,50 

 

 

 



 

 

Ijsjes om mee te nemen (1 topping gratis) 

Hoorntje met 1 bol     € 1,70  
Hoorntje met 2 bollen     € 3,20 
Hoorntje met 3 bollen     € 4,70 

 

Brusselse wafels van het huis 
vanaf 13.30u. 

(enkel op zaterdag en zondag!!) 

 

Met poedersuiker     € 3,50 

Met 2 soorten bruine suiker    € 4,00 

Met boter      € 4,00 

Met boter en 2 soorten bruine suiker   € 4,50 

Met 2 soorten huisgemaakte confituur   € 4,80 

Met ijs      € 5,00 

Met slagroom     € 5,00 

Met ijs en slagroom     € 6,50 

Met ijs en warme huisgemaakte chocoladesaus  € 6,50 

Met vers seizoenfruit     € 7,50 

Met poedersuiker/slagroom/zoete aardbeien (seizoen) € 8,00 

Met poedersuiker/slagroom/vers seizoenfruit  € 8,00 

 

 

 



 

 

Het Eliana-team is graag een luisterend oor voor tips, 
nieuwigheden en/of verbeteringen. 

Deel ons gerust ùw visie! 

 

Onze excuses als u eventjes moet wachten op de lekkernijen …! 

  



 

 

 

Eén tafel …  één rekening 

J      only cash/payconiq     J 

Vragen over allergenen? Wij geven u graag info! 

 

 

 

 


