KOFFIE

MET

LUNGO 2.50		
“gewoon” kopje koffie

LUNGO XL 3.50		
dubbele lungo in grote tas

MELK

BEKIJK
OOK ONZE
SUGGESTI
EBORDEN

CAPPUCCINO
OP ITALIAANSE WIJZE 3.20
1/3 espresso, 1/3 gestoomde melk,
1/3 melkschuim

CAPPUCCINO XL 4.20

ESPRESSO 2.30
kleine Italiaanse koffie 30ml
intens kopje koffie met
mooi cremalaagje

dubbele cappuccino met extra veel
gestoomde melk en melkschuim XL tas

FLAT WHITE 3.40
doppio met gestoomde melk
voor extra espresso smaak !

DOPPIO 2.80		
dubbele espresso 60ml

PANNA MONTANA 3.20

AMERICANO 2.60
espresso zelf aan te vullen met
kannetje heet water

lungo koffie met verse slagroom
afgewerkt met chocoladeschilfers
(mogelijk met deca: + 0,50 )

DECAFEÏNÉ 3.00

CAFÉ LATTE 3.20

SLOW KOFFIE 4.80

gekend als koffie verkeerd
koffie met gestoomde melk

French Press (2 tassen) of
Filterkoffie (1 grote mok)
meer info op volgende bladzijde

LATTE MACCHIATO 3.50
groot glas gestoomde melk
met espresso

AL ONZE WARME DRANKEN
KUNT U VERKRIJGEN MET
HEERLIJKE EXTRA’S
+ 0.60
scheutje siroop
· karamel
· hazelnoot
· speculoos
· vanille
· chocolade
· kaneel
· peperkoek
· appeltaart

Plantaardige melksoorten
(lactosevrij):

SPECIALE KOFFIE

· sojamelk
· havermelk
· amandelmelk
· kokosmelk

ZONDER ALCOHOL

Andere lekkernijen

MET ALCOHOL

MOCHA CHOCOLADE KOFFIE 4.20

DIPLOMATEN KOFFIE 5.50

koffie, gestoomde melk en onderaan het
glas Callebaut chocoladepastilles
keuze uit: fondant, wit of melkchocolade

advokaat, gestoomde melk, espresso,
melkschuim

PUMPKIN SPICE LATTE 4.60
espresso, gestoomde melk, pompoensiroop, verse slagroom en kaneel

AFFOGATO 5.00

ZO LEKKER !!

bol vanille-ijs verdronken in espresso met
chocoladeschilfers bovenop

BARRAQUITO KOFFIE 7.00
zoete melk, Spaanse likeur 43,
gestoomde melk, espresso en kaneel

IRISH KOFFIE 7.50
koffie, Ierse whiskey, bruine suiker,
verse room
NIET TE MISS
EN !!

BAILEYS LATTE 7.00
koffie, Baileys, melkschuim

· verse slagroom
· honing
· ahornsiroop
· mini marshmallows
· maltesers
· popcorn

+ 1.00

· extra shot espresso

+ 1.50

· advokaat in chocoladecupje
(Den Ouden Advokaat)

WARME
CHOCOLADE SPECIALE WARME
MELKBEREIDINGEN
MELK
Overheerlijke Callebaut chocolade callets
in apart potje geserveerd
Creëer je eigen warme chocolade melk !

VERSE WARME CHOCOLADEMELK
groot 3.50 klein 2.50
Chocolade callets die gemakkelijk
smelten in een heerlijke tas warme melk
Keuze uit: fondant, wit of melkchocolade

SWEET CARAMEL
TEMPTATION 4.20
Gestoomde melk, melkchocolade en
karamel afgewerkt met witte mini
marshmallows

SPECULOOS CRUNCH 4.20
Gestoomde melk, melkchocolade en
speculoossiroop afgewerkt met
verkruimelde speculooskoekjes

GOLDEN RUBY 6.00
roze Callebaut chocolade, amandelmelk,
verse slagroom, ‘gouden parels’

KURKUMA MELK 4.60
kurkuma, amandelmelk,
peper en beetje ahornsiroop
“gouden melk”

WARME/KOUDE MELK 2.70

GRAAG VEGAN CHOCOLADEMELK ?
Neem dan de fondant Callebaut chocolade met
keuze uit 4 plantaardige melksoorten:

+ 0.60 sojamelk / amandelmelk / havermelk / kokosmelk

VERWENKOFFIE / -THEE / - KLEINE CHOCOLADEMELK 6.90
Bordje met extra verwennerijen

VERWENTOREN DE LUXE 11.90
incl. koffie / thee / kleine warme chocomelk
Extra dimensie van verschillende zoete hapjes (o.a. taart, bolletje ijs, chocolade , slagroom)
ent
e dranken mits supplem
Mogelijk met alle warm

SLOW KOFFIE WOORDJE UITLEG
Zetmethodes voor slow koffie zijn soms al meer dan honderd jaar oud en zijn erop gericht
om zoveel mogelijk de smaak en aroma’s van de koffieboon te behouden.
Een shot espresso wordt bijvoorbeeld in ongeveer 21 tot 25 seconden gezet, maar een kop
slow coffee maken neemt zo’n drie tot vijf minuten in beslag.
Net als bij een ouderwetse snelfilter wordt er bij slow koffie heet water op de
versgemalen koffie in de filter geschonken. Het water kookt niet, zodat de koffiearoma’s
bewaard blijven en de koffie een heerlijke milde smaak krijgt.
Rustig en relaxed de tijd nemen voor een lekker kopje bijzondere koffie.
Van elk moment genieten !

PURE SMAKEN ONTDEKKEN !
Wij werken voor onze slow koffie
met een single origin koffie:
koffiebonen uit 1 specifieke regio of land.
WIJ KOMEN GRAAG AAN UW TAFEL ONZE
VERSCHILLENDE SOORTEN ORIGIN
KOFFIES VOORSTELLEN.

U KAN BIJ ONS GENIETEN VAN 2 METHODES VAN SLOW KOFFIE :

French press koffie

FRENCH PRESS KOFFIE 4.80

FILTER KOFFIE 4.80

2 tassen (1 persoon)

1 grote mok (1 persoon)

Speelse populaire manier van koffiezetten met je eigen cafetière of doordrukkannetje aan tafel.

Koffie op de ouderwetse manier gezet
met filterhouder op een grote mok.
We spoelen de papieren filter vooraf om
papiersmaak in de koffie te vermijden.

Door het lange contact tussen koffie en
water komen de vele smaakelementen
tot zijn recht.
Deze manier van koffie zetten, zorgt voor
een hoog cafeïne gehalte en
een bijzondere lekkere smaak met volle
body. Met zandloper 3 minuutjes laten
trekken en daarna voorzichtig filter
omlaag duwen.

3 min
Filter koffie

filter
omlaag
duwen

De exact afgewogen hoeveelheid
gemalen koffie gaan we met een speciaal
waterkannetje een beetje nat maken om
de koffie de kans te geven het water op
te nemen en daarna gemakkelijker zijn
aroma’s af te geven (= bloomen).
Het verder opgieten van het water
gebeurt in een cirkelvormige beweging
met de nodige concentratie om steeds
het perfecte kopje koffie te bereiden.
Elke kop filterkoffie bereiden we vers
voor u. Hou rekening met 15 min. extra
wachttijd.

THEE & INFUSIES

We maken een onderscheid tussen thee (van de theeplant) en
infusies (kruiden, fruit…) Geserveerd in leuk glazen kannetje.

DARJEELING TGFOP 4.00
2min

2-5min

KRUIDENTUIN 3.00

Groene, niet gefermenteerde thee uit
China, ook gekend als parelthee. Ieder
blad wordt tot een bolvormige kogel
gerold die bij infusie explodeert.
Fijne gunpowder heeft een geelgroene
infusie met een helder, fris en bitter
aroma.

Deze zuivere kruideninfusie geeft je
een gemakkelijk, ontspannen gevoel.
Ingrediënten: venkel, kamille, sinaasappelschil, stukjes appel, kaneel, gember,
brandnetel en wilde aardbeibladeren,
oranjebloesems, kruidnagels, munt.

OMA’S GARTEN 3.00

KRUIDENINFUSIE

EARL GREY 3.00

BALANCE 3.00

ZWARTE THEE

MARSALA CHAI 3.00
ZWARTE THEE

FRUITINFUSIE

CHINA WHITE MONKEY 4.00
WITTE THEE

Mocht er ooit een officiële eregalerij
worden gecreëerd voor de beste theesoorten in de wereld, dan zou deze
specialiteit zeker een plaatsje aan de top
veroveren.
Deze thee werd oorspronkelijk verbouwd
op hellingen in Fujian die zodanig hoog
waren dat apen werden ingeschakeld om
de thee te plukken. Vandaag gebeurt dit
door mensen die er enkele dagen over
doen. Het oneffene, lichtjes donzige blad
creëert een lichtgroene en zachte infusie.
Een kleine hint van honing tekent deze
fascinerende thee. Het is een must voor
elke liefhebber van witte thee.

5-8min

Een kleurrijk mengsel van verschillende
vruchten en bessen, zoals in de tuin van
grootmoeder. Aromatisch, rijp en vers
geplukt fruit. Ingrediënten:
appelstukjes, zwarte bessen, natuurlijke
smaakstoffen, gevriesdroogde braambes, aardbei en frambozenstukken, wilde
aardbeibladeren.

MADEMOISELLE 4.00

FRUITINFUSIE

KRUIDENINFUSIE

5-8min

Fijne, krachtige thee van de hellingen van
de Himalaya, met een zeldzame smaak
van muskaat. Heerlijk na de maaltijd of
in de vroege namiddag, met een scheutje
melk of een schijfje citroen.

Heerlijke aromamengeling van zwarte
thee (uit India) en verschillende specerijen zoals gember, citrus, kardemom, roze
peper, kruidnagel, steranijs
2min

2min

GROENE THEE

Harmonische melange van de fijnste
China en Darjeeling theesoorten,
op delicate wijze gearomatiseerd met
bergamot. Vandaag nog steeds de meest
bekende Engelse thee.
2-5min

CHINA GUNPOWDER 3.00

ZWARTE THEE

5-8min

Wanneer de eerste bijtjes van het jaar in
onze tuinen beginnen te vliegen, wanneer
de dagen langer beginnen te worden en
de natuur terug wakker aan het worden
is, dan komen de lentegeuren ons tegemoet. De heldere, kleurrijke bloemen
en fruitstukjes in deze homogene
mengeling zijn nog verder
gearomatiseerd met de sappige aroma’s
van aardbeien. Ingrediënten : zure
appel, peer, roze rozenknopjes, aroma,
gevriesdroogde aardbei en framboos,
braambesbladeren, korenbloem- en
goudsbloembloesem, rozenblaadjes,
romeinse kamille.

5-8min

Volgens de leer van de Ayurveda heeft
deze blend een kalmerend en
evenwichtsherstellend effect.
Probeer hem eens uit en u zult er direct
voor gewonnen zijn. De thee is zoet en
zacht van smaak en heeft een zachte
bloemrijke toon.
Hij heeft een ontspannend effect
en geeft een goed gevoel. Versierde
rozenblaadjes accentueren de heel sterke
aantrekkingskracht van deze blend.
Ingrediënten: stukjes kaneel, kardemom,
zoethoutwortels, koriander, venkel,
gemberwortels en rozenblaadjes.

GEMBERTHEE 4.00
Pure gember met lichte toets van citroen.
Inclusief honing of ahornsiroop.
ZEKER PROBE
REN !!
Gestoomde melk met huisgemaakt
extract van verse kruiden en zwarte
Marsala Chai thee. Verrassend lekker
naturel zonder poeder of siroop !

CHAI LATTE 4.00

VERSE MUNTTHEE 4.00
met verse munt en groene gunpowder
thee

FRISDRANK
PLAT WATER GEROLSTEINER2.40
SPUITWATER GEROLSTEINER 2.40
COLA, COLA ZERO 2.50
ALMDUDLER ALPENLIMONADE 2.70

NIEUW !!

RITCHIE BRUISENDE SODA’S 3.20

· sinaasappel met vleugje vanille
· pompelmoes met vleugje ananas
· citroen met vleugje framboos

FIREFLY NIET-BRUISEND 3.60

· granaatappel & vlierbloesem 		
· limoen & citroen & gember 			
· kiwi & limoen & munt			
!!
· appel & gember
FAVORIETEN

VERS FRUITSAP 4.00

JUCY GROENTENSAPPEN 3.50

“Authentieke limonade van eigen
bodem”
Natuurlijke frisdrank zonder
kunstmatige kleur- en smaakstoffen
én met meer fruit dan gewone
frisdrank. Flesjes van 27,5 cl
Originele combinatie van heerlijke
vruchtensappen met natuurlijke
energizers. GEEN toegevoegde suikers,
noch artificiële ingrediënten !
Leuk gekleurde flesjes van 33 cl

· wortel, sinaas en appel
· spinazie, komkommer en appel

Vers geperst en gebottelde groentensappen
boordevol vitamines.
Zonder toegevoegde suikers of
bewaarmiddelen.
Geeft een extra boost aan je dag !
Ecovriendelijke flesjes van 25 cl

SAPJES KIND 2.50
zonder suiker

ALCOHOLISCH
DUVEL 3.90

GLAS WIJN 4.00

GLAS PROSECCO BRUT 5.00

rood, wit, rosé

Mousserende wijn gemaakt van
Italiaanse prosecco druiven.
Prosecco is de Italiaanse variant van
de Spaanse cava.

STREEKBIER BLOND
zie suggestiebord

STREEKBIER DONKER
zie suggestiebord

FLES WIJN 20.00		

FLES PROSECCO 24.00

IJSCOUPES

TAART

DAME BLANCHE 8.00

KINDERIJSJE 3.00

GROOT STUK VERSE TAART 5.50

2 bollen vanille-ijs met verse
Callebaut chocolade
+ slagroom 0.60
+ extra bol 2.00

1 bolletje vanille-ijs en smarties

ZIE SUGGESTIEBORD .

KINDERIJSJE 5.50

Heerlijk verse, artisanale taarten met
veel passie gemaakt!
Ook suiker-, gluten-, lactosevrije en
vegan taarten!

COUPE ADVOKAAT 9.00
2 bollen vanille-ijs met ambachtelijke
advokaat (Den Ouden Advokaat)
+ slagroom 0.60
+ extra bol 2.00

COUPE AARDBEIEN 9.00

2 bolletjes vanille-ijs en smarties

IJSKOFFIE 8.50
2 bollen vanille-ijs, koffie
afgewerkt met slagroom en chocoladeschilfers. Heerlijk koel koffiegenot !
ERSTAAN !!
NIET TE WE

2 bollen vanille-ijs met verse
aardbeien (enkel in zomerperiode)
+ slagroom 0.60
+ extra bol 2.00

Wij werken met zelfgemaakte
ijscrème van Cremerie François,
al bijna 100 jaar bekend voor zijn
ambachtelijk ijs zonder bewaarmiddelen en kleurstoffen !

RESERVATIES

ALLERGIEEN

TAKE-A-WAY

Telefonische reservatie is
mogelijk voor de lunch en
ontbijt.

De samenstelling van de
levensmiddelen kan wijzigen.
Bent u allergisch voor bepaalde
voedingsstoffen, meld het ons.

AL onze verschillende koffies,
chocomelk, koekjes, taarten, …
kunnen meegenomen worden.

T. 09 398 29 88

OM VERWARRING EN WACHTRIJEN TE VERMIJDEN, VRAGEN WIJ 1 REKENING PER TAFEL AUB.

HEERLIJK ONTBIJT tot 11u
KLAAR VOOR DE DAG ! 8.50
· 1 x warme drank
espresso, lungo, cappuccino, thee of kleine warme chocomelk
· 1 x ontbijtkoek
croissant, chocoladekoek, donut, mastel met confituur / choco / kaas of hesp
· verse fruitsap
Ontbijt kan aangevuld worden met EXTRA’S (mits supplement)

LUNCH van 11.30u tot 14.00u
Wij werken steeds met dagverse producten en proberen onze lunchkaart telkens
te variëren naargelang ieders smaak !

HEERLIJK BELEGDE BAGELS EN LOKERSE MASTELLEN
zie suggestiebord

SOEP VAN DE DAG

		

met heerlijk vers brood en boter
steeds glutenvrij (glutenvrije bouillon)

grote portie (45O ml) 6.00
kleine portie (300 ml) 4.50

EXTRA’S

Hele dag door verkrijgbaar

CHOCOLADE BOTERKOEK 2.00
CROISSANT 2.00
DONUT 2.00
MASTEL + beleg* 2.50
DONKERBRUIN BROOD + beleg* 2.50
GLUTEN-EN LACTOSEVRIJBROOD
+ beleg* 3.50
*kaas, hesp, choco of confituur
extra portie beleg + 0.60

VERSE FRUITSALADE 5.00
ZELFGEMAAKTE CHOCOLADE
HAVERMOUTKOEK 1.50 AANRADER !!
GLUTENVRIJE & VEGAN
CHOCOLATE CHIP KOEK 3.00
(apart verpakt)			
WAANZINNIG LEKKER,
SOYA YOGHURT 7.00

MAAR VOORAL OOK
VOEDZAAM !!

met zelfgemaakte granola, ahornsiroop en
vers seizoensfruit

Glutenvrij brood 1.00

CROQUE UIT HET VUISTJE 5.00
met mayonaise of ketchup

VRAAG NAAR ONZE GLUTENVRIJE, LACTOSEVRIJE EN VEGAN MOGELIJKHEDEN

BAGEL ?
Bagel is een gezond broodje met een
gat erin. Lijkt op de donut maar is veel
gezonder, wordt niet gefrituurd zoals de
donut.
De bagel is vetvrij en cholesterol-arm.
Bagel is door Joodse immigranten naar
Amerika gebracht en nu razend populair
in Amerika.

MASTEL ?
Bagels worden eerst gekookt voordat ze
in de oven worden gebakken, wat zorgt
voor die typische smaak.

Mastel is een traditioneel Lokers mals
broodje dat gemaakt wordt van bloem,
melk, boter, suiker en kaneel.

Je kan bagels zoet of
hartig beleggen.
Lekker en veelzijdig !!

Als alternatief voor de bagel als je liever
een lichter, zachter broodje hebt.
Ze zijn rond met een kuiltje in het midden
en lijken daarom op een bagel of donut.

GROEPEN
Potvolkoffie is de ideale locatie
voor een ontbijtvergadering,
businesslunch, teambuilding,
personeelsfeest, familiefeest,
vrouwenuitstapje, klantenevenement, fotoshoot, …

In een ontspannen sfeer is er plaats
voor groepen tot 36 personen.
U kan de koffiebar afhuren na
sluitingstijd elke avond, alsook
overdag op maandag, dinsdag en
zondagmiddag vanaf 14u !

VOOR MEER UITLEG
stuur een mailtje naar
nancy@potvolkoffie.be

CADEAUBON
WIJ HEBBEN EEN BOONTJE VOOR JOU !!

Als u ook een “boontje” hebt voor iemand,
kan u deze persoon leuk verrassen met een
POTVOLKOFFIE cadeaubon.
De waarde kiest u zelf,
blijft onbeperkt geldig!

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE NIEUWTJES EN VOLG ONS OP
www.potvolkoffie.be

facebook: Potvolkoffie

instagram: potvolkoffie_lokeren

POTVOLKOFFIE				
woensdag - donderdag: 09 - 18u
Stationsstraat 30
vrijdag - zaterdag:
09 - 18u
9160 Lokeren				
zondag: 			
09 - 13u
			
T. 09 398 29 88
maandag, dinsdag en feestdagen
nancy@potvolkoffie.be
gesloten

