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Koffie, drink & ijscafé 
 

“Al’ice” 
 

bij Laurana & Elke 
 

Wij aanvaarden: 

Cash, bancontact, payconiq 

 

Trappisten 
- Chimay blauw 9%  €4,50 
- Chimay wit 8%   €4,00 
- Westmalle tripel 9,5%            €4,00 
- Westmalle bruin 7%  €3,80 
- Orval 6,2%   €4,50 
 
Bieren 
- Cristal Alken 5%  €2,50 
- Hoegaarden 4,9%  €2,50 
- Carlsberg 5,5%   €2,90 
- Liefmans kriek 4%  €2,90 
- Palm 5,2%   €2,50 
- Vedett 5,2%   €2,90 
- Omer 8,8%   €4,00 
- Karmeliet 8,4%   €4,00 
- Cornet 8,5%   €4,00 
- La Chouffe 8%   €3,80 
- Cherry Chouffe 8%  €3,80 
- Rodenbach 5,2%  €2,90 
- Duvel 8,5%   €3,80 
- Duvel 666  6,66%  €3,50 
- Augustijn blond 7%  €3,20 
- Augustijn grand cru 9% €4,20 
- Augustijn dubbel 7%  €4,00 
- Gouden Carolus tripel 9% €3,80 
- Kwaremont 6,6%  €4,20 
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Bieren 0% 
- Carlsberg 0,0%   €2,90 
- Sport Zot 0%   €3,80 
- Affligem Blond 0%  €3,80 
- Kwaremont 0%   €4,00 

 

Speciale bieren 37,5cl 
- Boon oude Geuze  7%  €6,90 
- Boon Kriek 37,5cl 4%  €6,50 
 
Streekbieren 
- Vicaris Quinto 5%  €3,80 
- Vicaris Generaal 8,5%  €4,00 
- René 7%    €3,80 
- Schellebelle 6,8%  €3,80 
- Gijzelaarke blond 7,5%  €3,80 
- Gijzelaarke tripel 8,7%  €4,00 
- Wichelse Schooier 6,5% €3,80 
- Arend tripel 8%   €4,00 
- Pater Lieven tripel 8%  €4,20 
 

HuisWijn (Spaans) 
  
Glas wit/rood/rosé wijn  €4,00 
 
Cava 
- glas    €5,50 
 

Sangria met vers fruit (seizoen mei tot augustus)   
        €8,50 
- wit  
- rood 
 
Water 
- Chaudfontaine plat 25cl €2,50 
- Chaudfontaine bruis 25cl €2,50 
 
Frisdranken 
- Coca Cola   €2,50 
- Coca Cola Zero/Light  €2,50 
- Fanta    €2,50 
- Fuzz Tea sparkling lemon €2,80 
- Sprite    €2,50 
- Gini    €2,50 
- Nordic tonic   €3,00 
- Nordic agrum   €3,00 
- Minute Maid orange  €2,80 
- Minute Maid multivruchten €2,80 
- Minute Maid appel  €2,80 
- Chocolademelk inex  €2,80 
- Appeltiser   €3,00 
- TonissteineR Orange/Citrone €2,80 
- TonissteineR Pink Fit   €2,80 
- TonissteineR Naranja €3,00 
- TonissteineR Vruchtenkorf €3,00 
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Koffie’s 
- Normaal    €2,50 
- Americano   €2,50 
- Deca    €2,50 
- Cappuccino melkschuim €3,00 
- Cappuccino slagroom  €3,20 
- Cappuccino Tiramisu  €3,80 
- Koffie verkeerd   €3,80 
- Latté Macchiatto  €4,00 
- Latté speculoos   €4,50 
- Latté kinderbueno  €4,90 
- Latté hazelnoot   €4,50 
- Latté caramel   €4,50 
- Latté chocolate/brownie €4,50 
- Espresso    €2,50 
 

Warme dranken 
- Chocomelk   €3,90 
- Chocomelk slagroom  €4,50 
 

Speciale koffie’s 
- Irish Coffee   €8,00 
- Italian Coffee   €8,00 
- Hasseltse Coffee  €8,00 
- French Coffee   €8,00 
 

ICED Latté’s 
- Vanille    €7,50 
- Caramel/Hazelnoot/speculoos/chocolate brownie - 

smaak & toppin   €9,50 
- Italiano COFFEE  €13,00 

Thee artisanale  ‘Forte’ Infusers 
- Raspberry nectar  €3,50 

o Frambozen met hibiscusbloemen 
- Jasmine Green thee  €3,50 

o Jasmine bloesem groene thee 
- Earl Grey    €3,50 

o Zwarte thee 
- Morroco Munt   €3,50 

o Groene thee met munt 
- White ginger lemongrass €3,50 

o Witte thee met limoen en gember 
- African Solstice   €3,50 

o Rooibos kruid met mengeling van zoete bessen en 
bloesems 

- White Ambrosia   €3,50 
o Witte thee met toetsen van vanille en cocos 

- Blueberry Merlot  €3,50 
o Zoete blauwe bessen met salie 

- Camille Citroen   €3,50 
 
Jenevers 
- Klare jenever 30°  €3,30 
- Citroen    €3,30 
- Passie        €3,30 
- Bosvruchten   €3,30 
- Vanille    €3,30 
- Cactus    €3,30 
 
 
 



GELIEVE TE BESTELLEN AAN DE BAR AUB                   GELIEVE TE BESTELLEN AAN DE BAR AUB 
en uw tafelnummer door te geven aub                       en uw tafelnummer door te geven aub                 
 
 

 

 
Vers huisgemaakt gebak  
- Rijsttaart    €4,00 
- Gebak van de dag  €4,50 
- Warme appeltaart  €9,00 

 met ijs en slagroom 
 
 

 
 
 
 

Milkshakes 
Verkrijgbaar in alle smaken van ons hoeve schepijs 
 
- Met slagroom   €8,50 
- Zonder slagroom  €7,50 
 
Coupes met slagroom 
- Vanille    €8,00 
- Dame Blanche   €9,00 
- Dame Noir   €9,00 
- Advocaat    €13,00 
- Bréselienne   €9,50 
- Banana split   €12,50 
- Aardbei (seizoen)            €13,00 
- Vers fruit (seizoen)            €13,00 
- Speculoos    €9,50 

speculoosijs 1bol, vanilleijs 2 bollen, speculoos-crumble, speculoos 
topping 

- Amarena             €12,50 
Amarenaijs 1 bol, vanilleijs 2 bollen, amarena kers 

- Fantasie                        €10,00 
kokosijs 1 bol, rum rozijnijs 1 bol, sorbet mango 1 bol, kokostopping 

- Chocolade            €13,00 
chocoladeijs 1 bol, witte chocoladeijs 1 bol, kinderbuenoijs 1 bol met 
kinderbueno en warme chocoladesaus 

- Tropical (seizoen)           €13,00 
meloenijs 1 bol, pistache-ijs 1 bol, passie-ijs 1 bol, 
passievruchtentopping, verse meloen en passievrucht 
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Verse poffertjes 
- Met bloemsuiker   

o 6-stuks   €3,00 
o 12-stuks   €5,50 
o 24-stuks   €10,50 

 
- Met m&m’s flurry, chocoladesaus en 1 bol ijs naar keuze 

o 6-stuks   €7,30 
o 12-stuks   €9,80 
o 24-stuks           €14,80 

- Met warme chocoladesaus 
o 6-stuks   €4,00 
o 12-stuks   €6,50 
o 24-stuks            €11,50 

- Met 2 bollen ijs naar keuze 
o 6-stuks   €7,50 
o 12-stuks   €10,00 
o 24-stuks           €15,00 

- Met advocaat en 1 bol ijs naar keuze 
o 6-stuks   €9,50 
o 12-stuks           €12,00 
o 24-stuks           €17,00 

- Met marshmallows, chocoladesaus en 1 bol ijs naar keuze 
o 6-stuks   €7,30 
o 12-stuks   €9,80 
o 24-stuks           €14,80 

- Met speculooscrumble, -topping en 1 bol ijs naar keuze 
o 6-stuks   €7,30 
o 12-stuks   €9,80 
o 24-stuks           €14,80 
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Verse bubbelwafels  
- Met bloemsuiker   €6,00 
- Met slagroom   €7,50 
- Vanille    €12,00 

vanilleijs 2 bollen en slagroom  
- Dame Blanche   €13,00 

vanilleijs 2 bollen, chocoladesaus, slagroom 
- Brèsillienne   €13,00 

vanilleijs 2 bollen, caramelsaus, brésilliene noten en 
slagroom 

- Speculoos   €13,00 
vanilleijs 2 bollen, speculoos-crumble en -topping en 
slagroom 

- Aardbei (seizoen)          €16,00 
vanilleijs 2 bollen, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom 

- Banaan (seizoen)  €15,50 
vanilleijs 2 bollen, banaan, warme chocoladesaus en 
slagroom 

- Vers fruit (seizoen)                  €16,00 
vanilleijs 2 bollen, vers fruit, tropical topping en slagroom 

- M&M flurry   €14,00 
vanilleijs 2 bollen, m&m’s flurry, warme chocoladesaus en 
slagroom 

- Marshmallows   €14,00 
vanilleijs 2 bollen, marshmallows, chocoladesaus en 
slagroom 

- Advocaat              €16,00 
vanilleijs 2 bollen, advocaat en slagroom 

- Kinderbueno             €16,00 
vanilleijs 2 bollen, kinderbueno, brésillienne nootjes, 
chocoladesaus en slagroom 
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Verse grote pannenkoek  
- Met bloemsuiker   €6,00 
- Met bruine suiker  €6,50 
- Met confituur of boter  €7,00 
- Met slagroom   €7,50 
- Vanille ijs en slagroom  €10,00 
- Dame Blanche   €11,50 

vanilleijs 1 bol, chocoladesaus, slagroom 
- Brèsillienne   €12,00 

karamelijs 1 bol, caramelsaus, brésilliene noten en 
slagroom 

- Speculoos   €12,00 
speculoosijs 1 bol, speculoos-crumble en -topping en 
slagroom 

- Aardbei (seizoen)           €15,00 
aardbeiijs 1 bol, aardbeien, aardbeiensaus en slagroom 

- Banaan (seizoen)  €15,00 
banaanijs 1 bol, banaan, warme chocoladesaus en 
slagroom 

- Vers fruit (seizoen)                  €16,00 
meloenijs 1 bol, vers fruit, tropical topping en slagroom 

- M&M flurry   €12,00 
vanilleijs 1 bol, m&m’s flurry, warme chocoladesaus en 
slagroom 

- Marshmallows   €12,00 
vanilleijs 1 bol, marshmallows, chocoladesaus en slagroom 

- Advocaat              €16,00 
advocaatijs 1 bol, advocaat en slagroom 

- Kinderbueno             €13,50 
kinderbueno-ijs 1 bol, kinderbueno, brésillienne nootjes, 
chocoladesaus en slagroom 
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Supplementen  
- Slagroom    €1,50 
- Warme chocoladesaus  €1,00 
- Advocaat    €4,00 
- Marshmallows   €1,00 
- M&m flurry   €1,00 
- Kinderbueno   €1,50 
- Aardbeien(seizoen)  €4,00 
- Vers fruit (seizoen)  €4,00 
- Amarena kers   €3,00 
- Toppings    €0,80 

o Caramelsaus 
o Aardbeisaus 
o Kokossaus 
o Speculoossaus 
o Passievruchtensaus 
o Hazelnootsaus 
o Discobolletjes 
o Breselienne noten 
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Aangezien wij werken met dagverse producten kan het zijn 
dat een gerecht tijdelijk niet verkrijgbaar is. 

 
Wij houden u graag op de hoogte van de (14 wettelijke) 

allergieën die kunnen voorkomen in onze gerechten. Mocht u 
nog vragen hebben dan kunt u terecht bij ons. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Openingsuren 1 april tot en met 30 september 
- Open van woensdag tot zondag  

van 14u tot 18u 
Openingsuren 1 oktober tot en met 31 maart 
- Open op zaterdag en zondag 

van 14u tot 18u 
 

Koude buffetten mogelijk op aanvraag voor grote 
groepen vanaf 30 personen, uitzonderingen op 

sluitingsdagen zijn ook steeds bespreekbaar voor 
groepen vanaf 30 personen. 

 
Communie, verjaardag, reunie, babyborrel, …  

Rouwmaaltijd 
Vraag onze mogelijkheden! 

0472/608 571- 0497/735 179 
 
 

Met vriendelijke groeten 
 

Laurana, Elke & team Al’ice 
 

 


