dranken

koffies

frisdranken
CHAUDFONTAINE BLAUW | ROOD 
COCA COLA | ZERO 
FANTA 
SCHWEPPES TONIC 
ALMDUDLER 
ICE-TEA 
APPELSAP 
SINAASAPPELSAP 
VERS SINAASAPPELSAP (seizoen) 

€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5
€3
€3
€3
€3
€5

€3
€ 4,5
€ 4,5

€5
€5
€7

WARME CHOCOLADEMELK 

€4

melk of fondant

VERSE MIGHTY LEAF TEA 
ORGANIC EARL GREY

€ 3,2

BOMBAY CHAI
€6
€6
€6
€ 6,5
€ 6,5

smoothies

Deze mengeling van kruidige noten doet denken aan de sensuele,
aromatische verrukkingen van een Indische straatmarkt. Zwarte
theebladeren met subtiele hints van sinaasappel, kaneel, kardemom, peper
en kruidnagel.

ORGANIC GREEN DRAGON
Deze gladde Longjing groene theebladeren uit China van eerste kwaliteit
worden voorzichtig in een pan gedroogd zodat een boterachtige thee met
notensmaak verkregen wordt.

GREEN TEA TROPICAL
Gladde groene theebladeren harmonieus vermengd met zoete tropische
vruchten… alsof men zich op een tropisch eiland bevindt. Antioxidant. Rijke
smaak.

op basis van fruitsap
TROPICAL 
AARDBEIEN 
ANANAS 
BLAUWE BESSEN 

€ 8,5
€ 8,5
€ 8,5

Perfectie van een klassieke thee. Goudachtige knoppen van rijke
organische zwarte theebladeren met een citroenachtige toets door de
organische bergamot. Earl Grey zelf zou erg trots zijn op deze thee.

milkshakes
VANILLE 
MOKKA 
CHOCOLADE 
AARDBEI 
BANAAN 

IRISH KOFFIE 
FRENCH KOFFIE (grand marnier)
ITALIAN KOFFIE

warme dranken

wijn / prosecco
GLAS WITTE HUISWIJN 
GLAS RODE HUISWIJN 
PROSECCO 

€3
€3
€ 4,5
€3
€ 3,5
€ 3,5
€4
€4

sterke koffies

bieren
CARLSBERG 
LEFFE BLOND | BRUIN 
DUVEL 

RISTRETTO
ESPRESSO
ESPRESSO DOPPIO
LUNGO
ESPRESSO MACCHIATO
CAPPUCCINO
LATTE MACCHIATO
ICED MACCHIATO

€6
€6
€6
€6

WHITE ORCHID
Heerlijke meloen en perzik harmonieus vermengd met de delicate smaak
van zuivere witte theebladeren uit China.

ORGANIC MINT MELANGE
Nieuwe energie dankzij de verfijnde organische muntbladeren van het
Marokkaanse Midden-Atlasgebergte. Een mooi afgeronde infusie met
zoete, blijvende smaak.

CHAMOMILLE CITRUS
Thee om rustig bij neer te gaan zitten en langzaam van te genieten.
Kalmerende Egyptische kamillebloempjes met subtiele fruitstukjes.

WILD BERRY HIBISCUS
Een levendige en zoete kruiden infusie met hibiscus en een weelderige mix
van vlierbessen, bosbessen en aardbeien.

www.cremerie-gerard.be

ijscoupes (op basis van 2 bollen)

ijscoupes (op basis van 2 bollen)

klassiekers
DAME BLANCHE 

specialiteiten
€ 7,5

vanille-ijs, warme callebaut chocoladesaus, nootjes

CARAMEL NOISETTE 

€ 7,5
€8

€ 8,5

KRIEKEN 

€9

RODE VRUCHTEN 

€ 6,5

GORDON ROUGE 

€ 10

vanille-ijs, rozijnen op grand marnier

CUBERDON 

seizoensgebonden

€9

NEGRITA 

vanille-ijs, aardbeien, aardbeiensaus

€9

vanille-ijs, verse ananas, ananassaus

€9

vanille-ijs, kiwi, likeursaus

AARDBEIEN / KIWI 

€9

vanille-ijs, aardbeien en kiwi, aardbei- of likeursaus

MELOEN

€9

vanille-ijs, meloen, meloen-saus

FRAMBOZEN 

€ 10

vanille-ijs, frambozen, frambozensaus

BRAAMBESSEN 

€ 10

vanille-ijs, koffiesaus met rum, gebrande amandelschilfers

€9

KIWI 

CAPRI 

€ 10

extra

profiteroles
SLAGROOM 
IJS 
IJS + SLAGROOM 

vanille- en mokka-ijs, warme koffie, amaretto, bitterkoekjes

BAILEYS 

€ 10

vanille-ijs, baileys

CARMA 

€9

vanille-ijs, pralinésaus, gebrande amandelschilfers

MOKKAFIN 

€9

vanille-ijs, koffiesaus, gebrande amandelschilfers

ADVOCAAT 

€ 10

vanille-ijs, advocaat

AMARENA 

€9

vanille-ijs, amarena kersen, gebrande amandelschilfers

€ 10

vanille-ijs, braambessen, braambessensaus

WOUDVRUCHTEN 

€ 12

vanille-ijs, braambessen, frambozen, bosbessen,
trosbessen, aardbeien, braambessensaus

ESPRIT D'ORANGE 

€ 10

pistache-ijs, gemarineerde aardbeien met appelsienlikeur,
verse munt, zwarte peper

SIMBA 

€ 8,5

vanille-ijs, citroensaus, banaan

VERSE FRUITSLA 

€7

zonder ijs

VERSE AARDBEIEN 
zonder ijs

€ 4,5

1 bol vanille-ijs, warme callebaut chocoladesaus

€ 8,5

vanille-ijs , cuberdon-siroop en crumble

ANANAS 

KINDER DAME BLANCHE 

€8

vanille-ijs, coulis van rode vruchten, meringue

afgewerkt met bresilienne-nootjes, amandelschilfers of chocolade

AARDBEIEN 

€ 4,5

vanille-ijs, noordkrieken (warm of koud)

vanille-ijs, advocaat, peren, warme callebaut chocoladesaus

IJSTAARTJE 
Vanille of mokka met meringue

BANANASPLIT 

KINDERCOUPE 
1 bol vanille-ijs, groseille, snoepjes

vanille-ijs, banaan, warme callebaut chocoladesaus

vanille-ijs, perziken, groseille, nootjes

BELLE - HÉLÈNE 

€ 12

vanille-ijs, groot assortiment vers fruit

vanille-ijs, karamelsaus, nootjes

PÊCHE MELBA 

COUPE ‘GERARD’ 

voor de kids

€7

supplementen
slagroom
extra ijsbol
extra ijsbol pistache
extra saus

€ 1,2
€ 2,3
€ 2,5
€ 1,5

vraag naar onze ijssmaken van de dag

deze kunnen per bol verkregen worden en kunnen ook in plaats van vanilleijs in de coupes worden verwerkt.

ICE CREAM
MAKES YOU
HAPPY

€8
€9
€9

