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KOFFIE

Koffie  2.80

Espresso  2.20

Doppio: dubbele espresso  2.80

Flat White: dubbele espresso met melkschuim 3.50

Cappuccino  3.00

Café Latte 3.20

Latte Macchiato  3.50

Red Velvet Latte 3.90

Latte Macchiato met chocolade 3.90

Latte Macchiato doppio 3.90

Latte Macchiato met speculaaskruimels 3.90

Onze warme dranken zijn verkrijgbaar met cafeïnevrije koffie.
Liever Havermelk of Amandelmelk, dat kan! [€ 0.30]

CHOCOLADEMELK

Warme chocolademelk 3.00

Warme chocolade-amandelmelk 3.50

Warme chocolademelk met slagroom en marshmellow 3.90

MELK

Warme of koude melk 2.00

Warme of koude amandelmelk 2.30

Warme of koude havermelk 2.30



THEE & KRUIDENINFUSIES

Bueberry Hill: witte thee uit Fuijan, blauwe bessen, natuurlijk blauwe 
bessenaroma

 3.00

Maekerij Detox: Groene thee, maté, witte thee, matcha, gember, 
citroenschil, brandnetel, citroengras

 3.00

All you need is love: Appel, hibiscus, rozenbottel, druiven, vlierbessen, 
veenbessen

 3.00

Earl Grey: Zwarte ceylonthee, bergamot, korenbloem  3.00

Munt: Sencha (groene thee), munt  3.00

Gember Citroengras: citroengras, gember, zoethout, pepermunt, 
saffloer, blauwe korenbloem

 3.00

China Green: Fuijan (China)  3.00

Fresh Tilia: Lindebloesem, verbena, groene munt, pepermunt  3.00

Ginger Love: Premium rooibos, gember, citroengras, citroenschil  3.00

Chai Thee: Venkel, munt, kaneel, gember, hibiscus, zoethout, kamille, 
sinasappelschil, kruidnagel, roze peper, kardemom

 3.00
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Chai Latte 3.50

Dirty Chai: Chai Latte + 1 espresso 3.90

Matcha Latte 4.50

SMOOTHIES

Groenten smoothie: avocado, broccoli, gerstegras, mango, spinazie, 
spirulina, tarwegras

€ 4.00

Fruit smoothie: Acerola (een indische kers), ananas, kokos, mango, 
passievrucht

€ 4.00



Lunchkaart: zie bord. 
Wifi code: PraatSmaakMaak

FRISDRANKEN

Ritchie Citroen - Framboos  3.50

Ritchie Pompelmoes  3.50

Ritchie Sinaasappel 3.50

Ritchie Cola  3.50

Huisgemaakte Limonade 3.50

Huisgemaakte Ijsthee 3.50

Appelsap [de drie wilgen] 2.50

Appel-Rabarbersap [de drie wilgen] 2.50

Appel-Kersensap [de drie wilgen] 2.50

Sinaasappelsap [de drie wilgen] 2.50

Plat water/Bruiswater [0.5l] 2.00

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Biolégère [Saison van hoge gisting, met hergisting op fles]  2.50

Witte wijn [Le Plan-Vermeersch] 3.80

Rode wijn [Purato]  3.80

Rose wijn [Le Plan-Vermeersch]  3.80

Cava [Misolfa]  5.00

Gageleer [Volmout biologisch bier]  3.50

Lousberg [Belgisch blond bio-bier van hoge gisting]  3.50

Kameleon bruin [Belgisch bio dubbel, donker bruin bier van hoge gisting]  3.50

Kaasplankje met 4 verschillende kazen [+ brood, chutney] 10.00

Tapasplankje met kaas, fijne charcuterie & olijven 12.00



ONTBIJT  FORMULES
Harry Potter Ontbijt [2 boterhammen met choco + kommetje cornflakes 
en koude of warme chocomelk]

9.00

Bodybuilders Ontbijt [Spiegeleitjes met of zonder spek + brood met 
hartig beleg en warme drank naar keuze]

11.00

Yoga Queen Ontbijt [huisgemaakte granola met yoghurt en fruit + fruit/
groenten smoothie + warme drank naar keuze]

13.00

2 boterhammen met choco of confituur 4.00

Banaan-Havermout pannenkoekjes & vers fruit  6.50

Huisgemaakte granola + yoghurt en vers fruit 7.50

Fruit-groenten smoothie 4.00

ZOET GESMAEKT
Taart van de dag [zie toog] 4.00

Muffin/brownie 3.00

Frisco [vanille-ijs met pure chocolade, chocolade-ijs met melkchoco-
lade of kersen-ijs met witte chocolade]

4.00

Brusselse Wafel met suiker 3.50

Brusselse Wafel met suiker + slagroom 4.00

Brusselse Wafel met suiker + slagroom + vers fruit 5.00

Het ontbijt kan geserveerd worden met glutenvrij brood. 

4-uurtje: Koffie + Gebak van de dag 5.50



KOUD GESMAEKT

Lunchbord Kaas met brood, huisgemaakte tartaar & groentjes 8.00

Lunchbord Kippenwit met brood, groentjes & honing-mosterd dressing 8.00

Franse salade [geitenkaas + appel en ev. spek] 10.00

Kaasplankje met 4 verschillende kazen [+ brood, chutney]  10.00

Tapasplankje met kaas, fijne charcuterie & olijven 12.00

WARM GESMAEKT
Krok mozzarella, zongedroogde tomaten, pesto en serranoham 
[+ slaatje]

10.00

Krok geitenkaas, vijgenconfituur en serranoham [+ slaatje] 10.00

Krok Hesp/Kaas, + slaatje 8.00

Vegetarische Pasta schotel De Maekerij 14.00

Chili con Carne De Maekerij met rijst 14.00

Brood & pasta kan telkens ook glutenvrij verkregen worden. Alles kan ook vegetarisch. Heb je 
vragen over allergenen, aarzel niet om ze te stellen.

MINI-MAEKERS [<10 JAAR]

Kleine portie soep 4.00

Bokes met kaas of choco 3.50

Kleine pasta 8.00

Krok uit het vuistje 5.00

SOEP [GLUTENVRIJ & VEGAN]

Soep van de dag  + brood 6.00



De Maekerij is...
Een open plek, te midden van de stad. Mee met de tijd en warm
als een eigen nest. Iedereen welkom voor een drankje en een hap.

Om samen te ontmoeten of alleen te vertoeven. Om iets creatief te
maken, of ’t je gewoon te laten smaken. Om iets nieuws te leren of

samen iets te proberen. En om steeds opnieuw weer terug te keren...

Nog enkele leuke weetjes:
Wekelijks bieden we tal van workshops aan in De Maekerij. Je kan het vol-
ledige programma terugvindeKn op onze website of het workshopbord.

In ons Atelier, achteraan het pand, kan je gebruik maken van de verschil-
lende apparaten die er staan. Ga zeker eens een kijkje nemen tijdens het 
wachten.

De platenspeler wacht op een verzoeknummer van jou, zet gerust je lieve-
lingsplaatje op.

Maandelijks organiseren we een creatieve bijeenkomst waar je samen met 
andere creatieveling kan werken en kletsen. Je werkt aan je eigen werkje, 
maar in gezelschap van andere fijne mensen.

Wil je graag brunchen met een groepje vrienden, familie, collega’s? Dan 
kan je bij ons zeker terecht. Vraag gerust de mogelijkheden. Het kan steeds 
tijdens openingsuren.

De zaal achteraan kan ook gehuurd worden voor vergaderingen/bijeen-
komsten/... Er is een beamer en flipchart-papier ter beschikking.

Maar vooral: 

Wat je ook doet, geniet van je moment in De Maekerij!


