
 
 
 

 

Suggesties Drank 

Lekker fris 

Limo watermeloen framboos ______________________________________________4.6 

 

Violetsoda  ______________________________________________________________4.0 
Limonade van viooltjes en limoen 

 

Seringsoda ______________________________________________________________4.5 

Limonade gemaakt op basis van huisbereide seringensiroop 

 

Mocktail  _______________________________________________________________ 6,0 
Passievrucht & gember 

 

Iets sterker 

Cider De Wignac_________________________________________________________5,0 

Een drankje van Prins de Merode. Op artisanale wijze in de Franse Ardennen gebrouwen uit 

100% zuiver appelsap. Bestaat uit verschillende soorten: zacht, zoet en zuur appelsap van 

verschillende harde appelsoorten. Deze Cider heeft zijn roots in het Kasteel van Westerlo in 

België. Een cider met klasse! 

 
Homemade gin & tonic  _________________________________________________11,0 
Gin gemaakt met kruiden van onze huisthee 

 

Suggestie apero ________________________________________________________7,0 
Aperitief op basis van bubbels en bloemetjes 

 
Suggestie likeurtjes_____________________________________________________7.5 
Schoteltje met 3 huisbereide likeurtjes, we leggen ze u uit aan tafel 

 

Iets anders 

Affogato______________________________________________________________3,5 
Bolletje verse vanille ijs met een shot van onze heerlijke koffie 

 

Latte framboos_________________________________________________________4,5 
Melkdrank van kokos en verse framboos (koud) 

 

Dalgona Koffie_______________________________________________________________4,5 

Ijskoffie volgens een recept van Zuid-Korea 

 

 



 
 
 

 

 

Lekker warm 

Suggestie koffie________________________________________________________2,6 
Een unieke koffieboon uitgekozen voor jou door de branders van Mokapi. Vraag naar onze 

koffie van dit moment. 

 

Saffraanmelkje 

Warme melk met een smaak van verse rijstpap. Verse melk met siroop van de Laakdalse 

saffraan boer. (plantaardige melk mogelijk) _______________________________________3.5 

 

Verse gemberthee met honing en citroen__________________________________3,7 

 

Red velvet cappuccino __________________________________________________3,7 

 

Suggesties Eten  
Lunch 
Toast zalm, avocado en gepocheerd eitje ________________________14,0 

 

Toast met rode bieten pesto, geitenkaas van Polle, vijgen en 

noten________________________________________________________14,0 

 

Huisbereide kaaskroketjes van Paternoster en Flierefluiterkaas met 

slaatje van vergeten groentjes__________________________________16,0 

 

Slaatje met vergeten groentjes, hummus, avocado en halloumi ____18,0 

 

Toast met 3 huisbereide spreads _______________________________14,0 

 

Tomaat Burrata ______________________________________________19,0 

Met tomaatjes uit onze eigen serre “oogstgebonden” 

 

Snack 
Nacho’s met drie huisbereide dips______________________________9,0 

 

Bruschetta met tomaat “4 stuks”________________________________10,0 



 
 
 

 

Ijscoupes 
 
Coupe Kasteel Kaneel________________________________________________8.5 
Kaneel & vanille ijs, hazelnootsaus en kaneelsuiker 
 

Limoncello Kick_____________________________________________________ 9.5 
Citroen ijs, overgoten met limoncello en mirengue 

 
Dame blanche______________________________________________________ 8.0 
Vanille ijs met warme chocoladesaus met 
 

Coupe brésilienne___________________________________________________ 8.5 
Vanille & mokka ijs, caramelsaus en nootjes 
 

Chunkey monkey ____________________________________________________9.5 
Stracciatella ijs, banaan en nootjes 
 

Banana split________________________________________________________ 9.5 
Vanilleijs, chocoladesaus en banaan 
 

Soepje van rood fruit________________________________________________ 9.5 
Yoghurt bosvruchten & vanille ijs, vers fruit en coulis 
 

Coupe amarenakers _________________________________________________9.5 
Yoghurt bosvruchten & vanille ijs en amarena kers 
 

Kindercoupe _______________________________________________________5.0 
1 bolletje chocolade & vanille ijs, smarties en discobolletjes 
 

                   
Shake your milk! 

Kies een lekkere smaak uit ons vers schepijs en wij maken er een 
unieke milkshake van 

5.5 

 
 
 



 
 
 

 

 

Schepijs (afhalen in ijsjeskelder) 
 

Wist je dat… dit ambachtelijk ijs 
wordt gemaakt in Laakdal door Crème Classe? 

 

Bolletje in potje/hoorntje/kinderhoorntje________________________________1.4 
+ Grote hoorn______________________________________________________ 0.2 

 
Smaken: 
Vanille 
Chocolade 
Mokka 
Stracciatella 
KaNeel 
Yoghurt - bosvruchten 
Smaak van de week 
 
 
 

Toppings:  
slagroom_____________________________________________________1,1                           
Nootjes/Discobolletjes/Kaneelsuiker/Spekjes/chocoladekorreltjes____________0,7 

 
 

 
 


