Voor een vlotte service, gelieve aan de bar te bestellen en te betalen. Dank u wel!

KOFFIE – WARM
Espresso Een kleine krachtige koffie 30 ml
Dubbele Espresso 2 shotjes krachtige koffie 60ml
Espresso Macchiato Een espresso met een wolkje melk
Long Black Een espresso verzacht met heet water 150ml
Cappuccino Een espresso met warme melk en schuim, meer melk dan koffie (of slagroom +0.30ct)
Flat White Twee espressos met warme melk en schuim, meer koffie dan melk (of slagroom +0.30ct)
Latte Voor de melkliefhebbers, een espresso met 200ml warme melk.
Vraag een extra shotje espresso (+0.60ct) of een smaakje erin (+0.30ct)
Mocaccino Een espresso, warme melk, rietsuiker, zwarte chocolade, cacao
Ik-Verwen-me koffie of thee Een koffie of thee naar keuze en een
bordje vol lekkere verrassingen van onze buren J’Yvara Chocolate met onder andere huisgemaakte avocaat! Mmmmhhhh!
Extra shot espresso
0.60
Extra Slagroom
Een smaakje:
0.30
Haver of sojamelk
Chocolade, Speculaas, Vanille, Hazelnoot, Macadamianoot of Caramel

2.20
2.80
2.80
2.80
2.90
3.40

3.50
6.50
0.30
0.30

KOFFIE – KOUD
Affogato Een Espresso met een bolletje vanilleijs, afgewerkt met cacao
Café Freddo Espresso met ijsblokjes, gezoet naar keuze
Frappé Espresso, koude melk, ijsblokjes en rietsuiker, in de blender!

4.20
3.10
3.40

THEE
Vruchten of Kruiden infusie Bloedsinaasappel met Gojibessen OF Bloedsinaasappel met Papaja en Passievrucht OF Tulsi
kruiden met kardemon, groene rooibos en gember OF Ijzerkruid (Verbena)
Groene thee Gunpowder of Sencha Yame
Zwarte thee English Breakfast tea, Earl Grey, Darjeeling of zwarte thee met gember
Verse infusies Munt of gember
Rode thee Bio Rooibos
Chai Latte Opgestoomde melk met een kruidige zwarte thee, gember, vanille, gember en kaneel,
kan ook met sojamelk (+0.30ct)
Matcha Thee een Japanse groene poederthee, staat bekend als dé superfood, Matcha bevat 10x meer antioxidanten
dan normale groene thee en geeft je een verhoogd concentratievermogen
Matcha Latte bereid met opgestoomde melk en gezoet met vloeibaar suiker indien gewenst

2.90
2.60
2.60
3.20
2.60
3.20
3.50
3.90

CHOCOLADEMELK
Volle opgestoomde melk met echte Belgische chocolade (Wit, Melkchocolade of Puur)
Haver of sojamelk
0.30
Extra Slagroom

2.90
0.30

KOUDE DRANKJES (NIET-ALCOHOLISCH)
Breng een bezoekje aan onze koeling, ruime keuze die regelmatig verandert. In regel zorgen we dat ons assortiment minder suiker bevat dan
de bekendere drankjes...

SMOOTHIES
Worden bereid met vruchtensap, rietsuiker, ijsblokjes en fruit. Op vraag voegen we bio-appelsap, yoghurt, sojamelk of honing toe
Aardbeien
5.5
Frambozen
4.8
Mango
4.5
Banaan
4.5

KOUDE DRANKEN +16 jaar (ALCOHOL)
BIER
Estaminet (Steenhuffel)
Premium Pils van Palm, lage gisting (5.2%)
2.8
Vedett (Breendonk) blond/wit
Premium Pils van Duvel Moortgat, lage gisting (5.2%)
3.0
Omer Blond (Bellegem)
4.0
Blond bier van hoge gisting op fles (8%)
Super Kroon (Neerijse)
4.0
Een complex bier met een moutig caramelaroma, diverse
hoparoma's en speciale gistflavours. Het bier heeft een hoppig
karakter en een fijne nabitterheid (6.8%)
Delvaux (Neerijse)
4.0
Speciaal blond, gebrouwen met zorgvuldig uitgekozen
hopsoorten en een fruitige gist (8.5%)

Ego trippel BLOND (Oud-Heverlee)
4.0
een bier dat de kwaliteiten van een witbier verenigt met
die van een tripel. De smaak is hoppig en kruidig met fruitige en
florale toetsen, kruidige en licht-bittere afdronk (6.5%)
Ego Trippel DARK (Oud-Heverlee)
4.0
is een ongefilterd streekbier van hoge gisting. De uitgekiende
dosering van de 5 verschillende mouten geeft een krachtig en
complex bier: een spoor van chocolade, zachte karamel
en een mooie harmonie tussen de geroosterde mout, de
hopbitterheid en de tannines van het eikenhout waarmee gelagerd
werd (7.1%)

We zijn open van dinsdag tot vrijdag 08:00-17:30 en zaterdag en zondag 09:00-12:30
Gratis WIFI, code: felixlovesyou - En vergeet niet: alle kunst en meubels zijn te koop!

Voor een vlotte service, gelieve aan de bar te bestellen en te betalen. Dank u wel!
Blanche de Namur (Namen)
2.8
Troebel, zacht en smeuïg witbier (4.5%)
Kriek Boon (Lembeek)
2.8
Bier van oude en jonge lambiek die gerijpt is op eiken foeders. Na 6
maanden worden echte krieken toegevoegd: 100 % lambiek en 25
% krieken. Daardoor ontstaat er een nieuwe gisting, na klaren en
filteren wordt hij gebotteld (4%)

4.0
Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles.
Proef de volmondige warme smaak en unieke vanilletoets,
resultaat van snippers eikenhout die toegevoegd worden tijdens
het brouwen. Geniet van de lange afdronk met zachte bitterheid.
Een bier voor ridders van de goede smaak (8.5%)

Bier van het seizoen – vraag ernaar aan de bar!

APERITIEF
Lillet Wit Onze favoriet: Op artisanale en natuurlijke wijze geproduceerd in Podensac (FR). Het bestaat voor 85% uit streng geselecteerde wijnen
(Sauvignon Blanc, Semillon en Muscadelle) en 15% gemacereerde likeuren, voornamelijk citrus likeuren uit de schillen van zoete sinaasappelen
uit Spanje en Marokko en de schillen van bittere groene sinaasappels uit Haiti.
Lillet Rosé dankt zijn mooie rosé kleur aan de toevoeging van likeuren die gebaseerd zijn op rijp, rood fruit en een klein scheutje Lillet Rouge.
Puur on the rocks met schijfje sinaasappel
5.0
On the rocks, schijfje sinaasappel en een scheut heerlijke tonic
6.5
Witte, rode of rosé huiswijn
Suggestiewijn
Glas Cava
Portie kaas en/of saucisson sec

4.5
5.5
6.0
6.5

PANNENKOEKEN EN IJS (de hele dag door van dinsdag tot vrijdag)
Pannenkoeken met suiker en toppings naar keuze
Pannenkoeken met ijs en toppings naar keuze
Vanilleijs met toppings naar keuze

5.5
6.5
4.0

ONTBIJT
Zie vitrine voor selectie koffiekoeken, Bio yoghurt of verse kaas, granola, pistolets, muffins, cake, zoet of hartig beleg en havermoutpap
WEEKENDFORMULES
Continentaal Ontbijt 1 croissant, 1 pistolet en 1 chocoladebroodje, 2 porties zoet beleg, glas vruchtensap en 1 warme drank
Felix Ontbijt 1 croissant, 1 pistolet, 1 chocoladebroodje, 2 porties zoet beleg, 1 gekookte eitje, portie kaas en Meesterlijke ham, glas
vruchtensap en 1 warme drank
Felix Ontbijt deluxe = Felix Ontbijt met een glas bubbels (cava)

20.0

Portie Huisgemaakte Granola of Muesli
Pur Natur Yogurt Bio natuur
Pur Natur Yoghurt Bio met vruchtencoulis OF verse kaas

3.5/2.5
2.0
2.5

10.0
15.0

LUNCH VAN DINSDAG TOT VRIJDAG - HARTIGE GERECHTEN
SOEP VAN DE DAG
Bijna al onze soepen worden op basis van groentebouillon bereid, geserveerd met een snede bruin brood
Nog steeds honger? Voor een klein supplement krijg je er nog een portie soep bij!

6.5
2.5

GERECHT VAN DE DAG
Elke dag serveren we u een heerlijke huisbereide lunch, telkens wat anders. Dit varieert van stoofschotels, een maaltijdsalade, chillies tot curries,
cocottes of andere verrassende gerechten (meestal zijn vegetarische opties mogelijk)
Ons eigen gebakken brood met boter hoort hier natuurlijk hierbij
Dagprijs
Dubbele portie voor zelfde persoon op zelfde bord aan
50% van Dagprijs
Extra portie brood met boter
1.5

ZOETIGHEDEN, DESSERTS
Elke dag, heerlijke ambachtelijke taart. Kijk in onze koeling of vraag naar de suggesties aan de bar. Kijk in onze koeling en vitrine voor heerlijke
taartjes, muffins, donuts, koffiekoeken, etc.
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