
WELKOM
in Torenhof Bakkerij Ijskafee   

Ontdek ons Ontdek ons 

SELF SERVICE concept...SELF SERVICE concept...

binnen BESTELLENbinnen BESTELLEN
AFREKENENAFREKENEN

nadien AFRUIMENnadien AFRUIMEN

Een gezellig en uniek bakkerswinkeltje waar je
‘s morgens kan genieten van een Prinsheerlijk ONTBIJT

 ‘s middags van een snelle LUNCH of een uitgebreide BRUNCH
 als vieruurtje een huisbereid GEBAKJE of liever een IJSJE ? 

of toch de uitgebreide versie...   High TEA ?
Steeds ambachtelijk, huisbereid en seizoensgebonden. 

Steeds weer verrassend en net dat tikkeltje anders.
Daar gaan we voor!



ONTBIJT
Dagelijks uitgebreid SEIZOENS / THEMA ONTBIJTBUFFET (21/23 pp)

Op ZATERDAG voorzien we de CHOCOLADEFONTEIN !!! (25 pp)

OP ZONDAG breiden we uit met TAART !!! (25 pp)

WOENSDAG tot  ZONDAG + FEESTAGEN

DEZE ZOMERVAKANTIE  -  WERELDONTBIJTEN !!!

Meer INFO of RESERVEREN
www.heerlĳ kontbĳ ten.be

Fiets & Wandel arrangementen

NIEUW !!!NIEUW !!!

PETANQUE BAANPETANQUE BAAN

Je kan BINNEN petanqueballen AFHALENJe kan BINNEN petanqueballen AFHALEN
en en opnieuwopnieuw BINNENBRENGEN na afloop. BINNENBRENGEN na afloop.

Deze worden niet onderling doorgegeven!Deze worden niet onderling doorgegeven!

FIETS & WANDEL ARRANGEMENT
Start je dag met een Prinsheerlijk ontbijt.

Maak nadien een keuze uit de verschillende wandel- en 
fietstochten en verken het prachtige Merodegebied…

Eindig je dag met een koffie & huisbereide wafel of bolletje ijs
vanaf 9.00u weekdag / 8.30u weekend

WANDELONTBIJT
Een ontbijt voor ‘on the road’!

In een ontbijt tasje stoppen we 2 flesje appelsap, 2 croissants, 2 pistolets, 

belegd met kaas of ham, 2 gekookte eitjes, 2 huisbereide vanille wafels

2 warme dranken, wandel- of fietskaart.

Ophalen vanaf 8u

PICKNICEN IN HET MERODEGEBIED
Een dagje in de natuur wordt nog leuker met een heerlijke picknick in het 

vooruitzicht ! Wij voorzien een uitgebeide picknickmand vol huisbereid 

lekkers. Vanaf 9u weekdag / 8u30 weekend.

BRUNCH
Liever ‘s middags genieten ?

SEIZOENS / THEMA BRUNCH (28 pp)

BUFFET op ZATERDAG &  ZONDAG + FEESTAGEN, reservatie wenselijk

Weekdagen ook mogelijk, na RESERVATIE

Onze Concepten 

HIGH TEA
Een namiddag vullen met vrienden?

Wij verrassen met al ons huisbereid lekkers aan jullie tafel

Daarbij heerlijke koffie of verse thee... (28 pp)

WOENSDAG tot  ZONDAG + FEESTAGEN, na RESERVATIE

Alles ook op AFHAAL mogelijk !



Tas heerlijke koffie   2,80

Kleine ‘straffe kaffe’ 2,80

Weense cappuccino (slagroom)  3,50

Italiaanse cappuccino (melkschuim)  3,00

Amaretto koffie / Amaretto latté  4,50 / 3,90

Latté macchiato  3,00

Latté met aroma 3,50

Twister 3,50

Rasputin Zwarte thee  2,90

Groen-witte biologische thee ‘Hello Sunshine’  2,90
   

Morgenstemming  2,90

Champagne cassis - groen witte thee  2,90

Kamille kruidenthee  2,90

Rozenbottel  2,90

Opa’s fruittuin fruitmengeling  2,90

Rooibos Hammam  2,90

Old Dutch applepie  2,90                               

Verse muntthee             3,50
Verse Sinaas - Gemberthee 3,50

Heerlijke Koffie Verse Thee selectie

Koffie ‘TORENHOF’ (advocaat & slagroom) 4,50Koffie ‘TORENHOF’ (advocaat & slagroom) 4,50

Spicy SUMMER latté 3,50Spicy SUMMER latté 3,50

Tiramisu latté  3,50Tiramisu latté  3,50

Latté rooibos hammam  (met ahornsiroop) 3,50Latté rooibos hammam  (met ahornsiroop) 3,50

Verwenkoffie (met lekkernijtjes van ‘t huis) 7,50Verwenkoffie (met lekkernijtjes van ‘t huis) 7,50

Café glacé (koffie met bolletjes ijs & slagroom) 6,90Café glacé (koffie met bolletjes ijs & slagroom) 6,90

Ijskoffie (met caramel, melkschuim)   3,90Ijskoffie (met caramel, melkschuim)   3,90

Onze SPECIALLEKES 

Aanraders



FRIS & FRUITIG
Home made ice tea watermeloen  2,80

Smoothie van de dag  4,60
Appelcider 33cl 4,00

GIN & TONIC  8,90

SANGRIA met vers fruit  6,90

COCKTAIL Aperol Spritz  6,90

MOCKTAIL Virgin Mojito  4,90
               Red Sunset 4,90

KOFFIE  Ijskoffie caramel  3,90

SUMMER DRINKS

VAN STREEKBIERTJES
Tongerlo Dubbel (bruin) of Blond  3,90

Tongerlo Prior (tripel)  4,00

Flierefluiter  4,00

Paternoster  4,00

Vals Paterke  4,00

ANDERE BIERTJES
Pils  (ook alcoholvrij)  2,90

Kriek  2,90

Duvel  4,00

Een borrelhapje...
Gemengde warme hapjes  14,50

Portie olijven 6,50

Nachos met Guacamoledip 6,50

Kaasplankje met Postelse abdijkaas 8,50

Plankje met abdijkaas en salami 8,50

Hapjesplank TORENHOF     19,90

Genieten

Le Carredon wit   Glas / Fles  4,90 / 19,90
Languedoc Frankrijk / Chardonnay-Viognier

Le Carredon rood    Glas / Fles  4,90 / 19,90
Languedoc Frankrijk / Merlot

Le Carredon rosé    Glas / Fles  4,90 / 19,90
Languedoc - Frankrijk / Cinsault

Cava Xerius    Glas / Fles  5,10 / 24,90

WIJNTJE & BUBBELS 



Tomatensoep met abdijbrood (vegi mogelijk) 6,50

Dagverse soep met abdijbrood   6,50

Quiche met slaatje (vegi mogelijk)  8,50

Worstenbroodje  4,40

Worstenbroodje met slaatje 6,90

Abdijboterham met Postelse kaas  7,90

Abdijboterham met gekookte beenham 7,90

Huisbereide hamburger met slaatje 8,50

Croque Monsieur    10,50

Croque Hawai  11,50

Croque Madame (met spiegelei)  11,50

Croque Videe  14,50

Croque Bolognaise   14,50

Croque TORENHOF (roggebrood-tomaat-look)  12,50

BROODPLANK voor 2 
Een amabchtelijk vers gebakken broodje naar 

keuze, daarbij een assortiment KAZEN en/of fijne 
vleeswaren.

bierbrood - notenbrood

appel rozijn - rogge verdomme

19,90

KLEINE HONGER ...

FRISDRANKEN
Water bruisend / plat  2,90

Cola - cola zero - cola light 2,90

Fanta - ice tea - tonic - agrum 2,90

Capri Sun 2,20

Fristi - cécémel 2,60

Fentimans Rose Lemonade 3,20

Verse SMOOTHIE van de dag 4,60

Een gezond opkikkertje!

Steels Sapje 2,50

Een vers geperst appelsapje van onze lokale fruitboer!



GROTE HONGER ???

Voor de kleinsten... 

Kaaskroketten met abdijbrood  13,90

Garnaalkroketten met abdijbrood  15,90

Duo kaas- en garnaalkroket met abdijbrood  15,90

Salade scampi met abdijbrood 21,50

Salade geitenkaas met spek met abdijbrood 20,50 

Huisbereide spaghetti bolognaise  13,90

Pasta van de Chef (vegi mogelijk) 20,50

Supplement frietjes  2,50

Kinder Spaghetti (gerechten tot 12 jaar)    9,50

Kinder Kaaskroket met slaatje en frietjes   7,50

Kinder Curryworst met slaatje en frietjes   8,50

Kinder Kipnuggets met slaatje en frietjes   9,50

Iets grotere HONGER ...

Laat je verrassen door enkele smaakvolle receptjes van onze chefs.

In elke gang geven we keuzes om je menu naar jouw smaak samen te stellen. 

De gerechtjes zijn enkel binnen deze menuvorm te verkrijgen.  €41,00 pp

VOORGERECHTEN
Mosselkroketje, slaatje, kruidendressing

Huisgerookte eendenborst, sinaasappel, slaatje

Dagverse soep  vegi mogelijk

HOOFDGERECHTEN
Kabeljauwfilet, ratatouille, spinaziepuree

Speenvarkenkroon, honing-mosterdsaus, warme groentjes, kroketten

Veggie hamburger

NAGERECHTEN
Bonbon van citroen

IJsfantasie   speculaasijs

Dessertenpallet van de chef (per 2 personen)

TORENHOFMENU

We verwelkomen je graag in onze
bistro TORENHOF 

Seizoensgebonden en steeds weer verrassend, daar gaan we voor!



Ijs specialiteiten
VOOR

Tapasbord om te delen  8 tapas, per 2 pers.  21,00

Mosselkroketje, slaatje, kruidendressing  2 st.  14,50

Huisgerookte eendenborst, sinaasappel, slaatje  15,50

Stoofpotje van mosselen  15,50

HOOFD
Kabeljauwfilet, ratatouille, spinaziepuree  26,50

Speenvarkenkroon, honing-mosterdsaus, warme groentjes, kroketten  28,50

Veggie hamburger, frietjes 25,50

Tomaat grijze garnalen  met brood  24,90

Vegetarische lasagne  17,00

Mosselen
Natuur  27

Witte wijn  /  Look  /  Provençale / Curry 29

Torenhof  look, room, tomaatjes  29

NA
Bonbon van citroen  8,50

IJsfantasie   speculaasijs  8,50

Dessertenpallet van de chef  per 2 pers.  18,00

SEIZOENSGERECHTEN

GROTE HONGER ???

Tricolor (3 bollen naar keuze) 6,50
Dame Blanche (warme of koude saus)  7,50
Brésilienne (nootjes - caramelsaus)  7,50
Coupe warme krieken .  8,50
Coupe huisbereide advocaat 8,50
Coupe banaan (warme of koude saus) 8,50
Coupe merinque (met chocoladesaus) 8,50
Coupe vers fruit / aardbei (seizoen) 8,90
Alle coupes bestaan uit 3 bollen / suppl slagroom 1,30

Coupe kids (2 bollen naar keuze, snoepjes) 5,50
Kinderbeker (1 bol naar keuze, slagroom)  5,50
(diverse soorten: prinses - monster - ...)

Onze ooooverhééérlijke IJSJES bereiden wij 

vol passie & met (h)eerlijke ingrediënten!

Ervaar de smaaksensaties in ons ruim assortiment!

COUPES

Let’s shake it!  Milkshakes @ your choice!  4,90
Ijsgebakjes diverse soorten  5,50

Ijsprofiteroles met slagroom en chocoladesaus  5,50
Café Glacé   6,50

IJS FANTASIETJES

We verwelkomen je graag in onze
bistro TORENHOF 

Seizoensgebonden en steeds weer verrassend, daar gaan we voor!



Op zoek naar een UNIEK geschenk? 
TORENHOF heeft verrassende ideetjes!

VERJAARDAG - BEDRIJSGESCHENK - ZOMAAR - EINDE SCHOOLJAAR - FEESTJE

Geef een échte BELEVENIS - CADEAUBON !

WANDEL- & FIETSARRANGEMENT VOOR 2

Biedt een ganse dag plezier! Starten met een Prinsheerlijk ontbijt, nadien genieten van 

de wondermooie natuur van de Merodestreek, met een ruime keuze aan door ons 

uitgezochte wandel- en fietsroutes. Nadien zalig uitblazen in de bakkerij met een kop 

koffie of verse thee met een bolletje ijs of een vers gebakken vanille wafel. (55)

10 BOLLENKAART

Om verschillende keren te komen genieten van ons huisbereid ijs! (16) 

ZALIGE ZOETE ZONDE

Een dessertenpallet voor twee, vergezeld van koffie of thee… (� 25)

PRINSHEERLIJK ONTBIJTEN

Het ‘Prinsheerlijk ontbijt voor twee’ is een beleving in onze bakkerij waar we je 

verwennen met ambachtelijk, streekgebonden en huisbereid lekkers. Steeds 

verrassend & aangepast aan het seizoen. Als aperitiief kan je kiezen tussen 

appelsap - smoothie of cava & met koffie en thee à volonté. (50)

SEIZOENS ONTBIJTMAND

Een seizoensontbijt voor twee, gepresenteerd in een mooie cadeaumand, 

om af te halen en thuis te genieten wanneer het past… (� 50)

UNIEKE CADEAUBONS & CADEAUANDENGebak

     Suiker of siroop  5,50
     IJs en chocoladesaus  7,50

     Warme krieken  7,20
     ‘TORENHOF’ (ijs-banaan-caramel)  8,50

suppl slagroom 1,30

Onze huispatissiers zorgen dagelijks voor kraakverse koeken en gebak 

om jullie smaakpapillen te verwennen!

Zalige Zoete Zonde voor twee  25
Een  dessertenpallet  voor 2 met een koffie of thee

Verwenkoffie (met lekkernijtjes van ‘t huis) 7,50
Warm appeltaartje met ijs 7,50

Een greep uit het rijkelijk assortiment...
Cakejes appel - kriek - amandel - abrikoos - rabarber - ...
Frangipanetaartje - Citroentaartje - Peer & chocoladetaartje

Platte kaastaart - Rijsttaartje
Bessencake suiker / lactose / glutenvrij én LEKKER GEZOND !

 Luikse wafels (warm & koud) - Verse vanillewafels (met chocolade)
Rotskes - frangipanekoek - American Cookie - Spritzkoek

Marsepeinkoek   

PANNENKOEKEN (14.30u-17.00u)  &  BRUSSELSE WAFELS  

GEBAKSTOOG



WERELDONTBIJTEN
WEEKEND BRUNCH

‘Prinsheerlijk brunchen’ in onze bakkerij betekent genieten van aperitief met 

huisbereide mini quiches en worstenbroodjes. En je nadien rijkelijk verwennen met 

ambachtelijk, streekgebonden en huisbereid lekkers op ons seizoens buffet. 

Koffie en thee à volonté. (28 pp)

HIGH TEA

Elke namiddag kan je gezellig bijkletsen met vrienden en ondertussen genieten van 

lunch en vieruurtje vol ambachtelijk en huisbereid lekkers. We serveren een 

diversiteit aan je tafel. Maar eerst klinken met een bubbeltje of verse smoothie en 

daarbij horende aperitiefhapjes! Maak een keuze uit het uitgebreide 

thee assortiment of verkies je een lekkere tas koffie… (�28 pp)

PICKNICKEN IN DE MERODESTREEK

Zorgt voor een uniek familiemoment. Je kiest een door ons speciaal 

uitgezochte wandel- of fietsroute. ’s Middags hebben wij de lunch voorzien in een 

mooie picknickmand met deken waarvan je in onze mooie parktuin of 

op een ander uniek plekje in het Merodeland kan genieten.  (�20 pp)

STREEK & HUISBEREID LEKKERS

De waarde bepaal je zelf. Maar het is altijd fijn om zelf te kunnen kiezen.

www.tĳ dvoorĳ s.be/shop

HUISBEREID - AMBACHTELIJK - STREEKGEBONDEN
Daar staan wij voor!

UNIEKE CADEAUBONS & CADEAUANDEN

PICKNICKEN IN DE MERODESTREEK


