
ONTBIJT @ HUIS  
Enkel op bestelling ONLINE via www.hellofoodconceptstore.be 
of via een bezoek aan de winkel. 
Afhaling in onze winkel of levering aan huis (5-15€).  
Geen afhalingen/leveringen op maandag. 

CLASSIC ontbijt (2 pers.)          45 
Volkorencroissant & chocoladekoek, pistolets, boter, hoevekaas, 
artisanale confituur & choco, hoeveyoghurt, huisgemaakte granola, 
seizoensfruit, artisanale peperkoek, biologisch sap van de boerderij, 
gepersonaliseerd kaartje, verpakt in handige draagtas. 
(Bevat: gluten, melk, noten) 

HEALTHY ontbijt (2 pers.)          55 
Artisanaal broodje, volkorencroissants, bruine pistolets, boter, 
hoevekaas, feta met tomaatjes, gerookte zalm, artisanale confituur, 
hoeveyoghurt, huisgemaakte granola, seizoensfruit, biologisch sap van 
de boerderij, powerball, gepersonaliseerd kaartje, verpakt in handige 
draagtas. 
(Bevat: gluten, melk, noten, vis)  
Gluten- en lactosevrije variant verkrijgbaar op aanvraag. 
   
ROYAL ontbijt (2 pers.)          60 
Volkorencroissant & chocoladekoek, pistolets, boter, hoevekaas, 
artisanale confituur & choco, hoeveyoghurt, huisgemaakte granola, 
seizoensfruit, biologisch sap van de boerderij, gerookte zalm,  tapenade 
of plattekaas met tuinkruiden, flesje cava, gepersonaliseerd kaartje, 
verpakt in handige draagtas. 
(Bevat: gluten, melk, noten, vis) 

DELUXE ontbijt (2 pers.)          70 
Volkorencroissant & chocoladekoek, assortiment pistolets, boter, ham, 
hoevekaas, artisanale confituur & choco, hoeveyoghurt, huisgemaakte 
granola, seizoensfruit, biologisch sap van de boerderij, zalm, krabsalade, 
tapenade of plattekaas met tuinkruiden, flesje cava, huisgemaakt gebak, 
thee, gepersonaliseerd kaartje, verpakt in handige draagtas. 
(Bevat: gluten, melk, noten, vis) 

BRUNCH @ HUIS            32€ / PP 
Vanaf 4 pers. Enkel op bestelling ONLINE via 
www.hellofoodconceptstore.be of via een bezoek aan de winkel. 
Afhaling in onze winkel of levering aan huis (5-15€).  
Geen afhalingen/leveringen op maandag. 

Zachte broodjes, pistolets, artisanaal broodje, volkorencroissants & 
chocoladebroodjes, botertjes, hoevekaas & ham, krabsalade, gerookte 
zalm, plattekaas met tuinkruiden, verse hoeveyoghurt met homemade 
granola, ambachtelijke confituur, biologisch fruitsap van de boer, verse 
fruitsalade, huisgemaakte salade, soepje, huisgemaakte quiche. 
OPTIE: fl es gekoelde cava Mistinguett 75cl  - 19€/fles 

COFFEE? What else? 
Espresso              2,5 
Doppio                         2,9  
Koffie van de dag                      3,0  
Cappuccino             3,6 
Latte                             3,9 
Flat White             4,2 

Chocomelk                                  3,5 
Chai latte             4,2 
Thee              3,5 

Koffie / thee + Powerball (gluten)                              4,8 
Koffie / thee + Volkorencroissant (gluten)                4,8  

Goodmorning BREAKFAST! 
Bowl met hoeveyoghurt vers fruit & granola (melk, noten)          10 

Mini ontbijt (melk, noten)                          14 
Koffie van de dag  of thee + yoghurt + granola + croissant + fruitsap 

Ontbijt van het huis (melk, noten)               25 
Bordje vol lekkers om je dag te starten,  

ZOETE GOESTING … 

FLAP (appel / abrikoos / rabarber)                          2,0 
DAGVERS GEBAK                            3,5 
MUFFIN (vanille / chocolade)            3,0 

Huisgemaakt gebak op aanvraag 

Op dinsdag & woensdag 
BODDING (melk, ei, gluten)                     3,5  
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