
Bre akfast    Lunch

Bagels

veggie                                                9
gegrilde halloumi - geconfijte aubergine
(het duurt ietsje langer voor ik klaar ben!)

vegan                                                10 
hummus - portobello - courgette - zoete aardappel 
(het duurt ietsje langer voor ik klaar ben!)

kip                                                    9kip                                                    9
huisgemaakte salade van kip met rode pesto & mayo  
komkommer  

zalm                                               9,5
huisgemaakte eiersalade - gerookte zalm 
komkommer - radijsjes 

kinder oque                                       7
ham & kaas ham & kaas 

Vr erbij  
slaatje   3,5                           soepje 250ml  3,5

vanaf 12u tot 14u30

vanaf 12u tot 14u30

vanaf 12u tot 14u30

Swts 

Soup

vanaf 8u30 tot 10u45

Je kan bij ons komen ontbijten 
tijdens de schlvakanties en op 
vrijdag - zaterdag - zondag 

Kick Stt                                                         12
- het kleine & snelle ontbijt 

koffie, thee of chocolademelk * brood * boter * nutella & confituur * ham & kaas 

 

Mning Gly                                                 17
- het no-nonsense ontbijt

koffie, thee of chocolademelk * appel-, peren- of sinaasappelsap koffie, thee of chocolademelk * appel-, peren- of sinaasappelsap 
chocoladekoek of croissant * brood * charcuterie & kaas 
nutella & confituur * kommetje hoeveyoghurt met fruit en home made granola

Chrful Breakfast                                            21
- het luxe ontbijt met een tikkeltje meer

glaasje bubbels 
koffie, thee of chocolademelk * appel-, peren- of sinaasappelsap 
chocoladekoek & croissant * brood * charcuterie, kaas, gerookte zalm  chocoladekoek & croissant * brood * charcuterie, kaas, gerookte zalm  
nutella & confituur * kommetje hoeveyoghurt met fruit en home made granola
eitje naar keuze 

   

reserveer op voorhand

reserveer op voorhand

bretoense aeltat  met vanille-ijs en slagroom        6,5
wme brownie                                      3.8
tat van de dag     neem een kijkje aan de toog
vegan gebak                                             7

zacht  hd gekkt eitje                                 3
spiegelei                                                         3
roerei  omelet                                             3,5 
kommetje hoeveyoghurt met uit & granola        4
1 mini pancake                                               4

 a day         k om m te nemen!

Let’s get social & e e love 
 
Tag de foto van jouw momentje bij Alfons op Instagram 
met de hashtag alfonskoffie.     
Elke maand kiezen we de leukste foto en die wint een lekker 
taartje of drankje naar keuze!  
volg ons op instagram:  volg ons op instagram:  @alfonskoffie  

allergisch, intolerantie of lust je iets niet? 
aarzel niet om het ons te zeggen!

Je vindt 
onze wisselende 
suggesties terug 
op het krijtbord

Brunch op zaterdag                         25,-
tijdens de schoolvakanties of op speciale momenten 
kan je bij ons brunchen op zaterdag!
 
schuif aan tafel van 9u tot 11u of van 11u tot 13u 
ontdek onze volgende brunch op onze facebookpagina  
ALFONS KOFFIE & LUNCH of vraag er gerust naar.ALFONS KOFFIE & LUNCH of vraag er gerust naar.

Geniet van een rijkelijk gevuld buffet 
die vol ligt met: lekkere broden *koffiekoeken * fijne charcuterie
top streekkaasjes * groententaart * hoeveyoghurt * fruit  
eitje naar keuze* huisgemaakt lekkers*warm drankje* bubbels

and more...                                          
Enkel op reservatie: 058/59.55.24 of alfonsdepanne@gmail.com  

açaï bowl                                                           9
açaibesjes zijn échte superfood vol met antioxidanten, vitamines en eiwitten
verfrissende smoothiebowl met banaan, aardbei en heerlijke toppings  

pink pitaya bowl                                                 9
pitaya is een cactusvrucht boordevol essentiële voedingstoffen 
verfrissende smoothiebowl met banaan, passievrucht en heerlijke toppings  

hoeveyoghurt hoeveyoghurt kom yoghurt met home made granola en vers fruit        9
american pancakes  liever met blueberries? + 1,5€                  11,5
versgebakken pannenkoekjes, kan dus even duren voor het klaar is 

tomatensoep met baetjes *van maart tot oktober*    7
pompoensoep met baetjes *van oktober tot maart*  7                       
soep van de dag                                         7
Sorry! Niet tijdens de zomermaanden

verse kom soep van 400 ml met brood en boter 

Onze ontbijtfmules 

Sulementen ontbijt 
enkel in combinatie met n ontbijtfmule  klein ontbijt

Klein ontbijt 


