
Alle dagen open van 7 tot 19 uur 
(salon tot 18 uur)

Gesloten op maandag en dinsdag

Ouvert tout les jours à partir de 7 à 19 heures 
(le salon à 18 heures)

Fermé le lundi et le mardi

Patisserie  •  Tea-room

Menu
W W W . C A R U S O . B E

English Breakfast
Gemaakt van de beste Ceylon en Assam thee. Geniet van deze robuuste 
thee die zijn afkomst niet verloochent.

Golden Chamomile Herbal
Het is tijd om te ontspannen. Een heerlijke mix van Egyptische kamille 
bloemen, goudsbloem en muntbladeren. Van nature cafeïnevrij.

Southern Mint Herbal
Een verfrissende opkikker. Een heerlijke variant van de Engelse pepermunt 
thee. Deze thee bevat uitsluitend pure muntbladeren.

Organic Green 
Drie biologische groene theesoorten afkomstig uit Azië. Mun Chee, 
Sencha en Idullgashinna zorgen voor een gezonde, weldadige groene 
thee ervaring.

Tropical Green
Eén van de meest exotische groene thee die u zult ervaren. Geniet van de 
natuurlijke mix van Dragonwell thee, Young Hyson en verrijkt met stukjes 
ananas. De rijke smaak laat u oprecht genieten!
 
Earl Grey Lavender
Biedt een nieuwe twist aan deze populaire thee. Ceylon, Oolong en 
Darjeeling theebladeren zijn licht verrijkt met bergamot olie. De super 
blauwe lavendel zorgt voor een fantastische, iets zoetige thee.

White Pear 
Deze witte thee is voorzien van kleine schijfjes peer en zorgt voor een 
gezonde, bijzondere thee. Het kan wel eens uw meest bijzondere thee 
ervaring worden. Witte thee is rijk aan anti-oxidanten en daarom een 
zeer gezonde thee.

Açaì Green 
Deze thee is een prachtige Sencha thee, de fijne Japanse groene thee. 
De melange is verrijkt met de heerlijke smaak van bessen en framboos 
voor een zoete vruchtenthee. De Brasiliaanse Açaì bes biedt extra veel 
anti-oxidanten en zorgt voor een onvergetelijke thee ervaring.

White Pomegranate
Een lichte gezonde thee voor ieder moment van de dag. Deze thee is 
verrijkt met granaatappel en rozenblaadjes die zorgen voor een zachte, 
smaakvolle thee. Witte thee is rijk aan anti-oxidanten.

Dragon Eye Oolong
Een delicate Chinese Oolong thee met een licht rokerige smaak, maar 
verfijnd met perzik en abricoos. Een thee voor de echte liefhebber!

Bombay Chai 
Rijk en exotisch! Een traditionele Indiaase manier van theedrinken. O.a. 
stukjes kaneel en kruidnagel met Assamthee, zorgen voor een excellente, 
smaakvolle zwarte thee. Tip: heerlijk met een beetje melk en honing!

Sweet Ginger Peach
Een heerlijke thee gemaakt van de fijnste Ceylon en Assam thee. Stukjes 
perzik en gemberwortel verrijken deze thee.

Honeybush Caramel Dessert
Een zoetige en waardevolle afsluiting van elke maaltijd. De Zuid Afrikaanse 
rooibos biedt meer anti-oxidanten dan groene thee en geeft deze thee de 
juiste smaak.

Citrus Spice Herbal
Geniet van de gezonde rooibos in een levendig samenspel met o.a. 
limoen, sinaasappel, kaneel, kardemom, kruidnagel en een diversiteit aan 
kruiden. Het resultaat is een verfrissende medly die u naar de zevende 
hemel brengt.

Orange Chocolate Green
Een van de meest bijzondere en orginele groene theesoorten die er is! 
Deze thee combineert sinaasappel met stukjes chocola. Waarschuwing: 
deze thee kan verslavend werken!

• FRISDRANK - BOISSONS NON-ALCOOLISÉES •

Chaudfontaine bruisend 2,60
Chaudfontaine plat 2,60
Coca-cola 2,60
Coca-cola light 2,60
Fanta orange 2,60
Gini 2,60
Tönisteiner citroen 2,80
Tönisteiner orange 2,80
Tönisteiner vruchtenkorf 3,00
Ice tea - ice tea green 3,00
Fristi 2,90
Koude melk - lait froid 2,60
Koude chocolademelk - chocolat froid 2,80
Looza orange 2,90
Looza appel 2,90
Vers sinaasappelsap - orange pressé 5,00

• BIEREN - BIÈRES •

Corsendonck Pater 3,50
Corsendonck Agnus 3,50
Jupiler 2,60
Duvel 4,20

• APERITIEVEN - APÉRITIFS •

Glas wijn - verre de vin rood/wit 4,50
Glas cava - coupe cava 6,50
Glas champagne - coupe champagne 10,00
Fles cava 32,50
Fles champagne 60,00
Porto rood/wit 5,00
Matrtini Bianco/Rosso 5,00
Kir vin blanc 5,00
Kir royal 10,00



Mini-ontbijt - Petit déjeuner rapide (1 pers.) 7

Koffie, thee of chocolademelk
Wit broodje, croissant en confituur en boter

Café, thé ou lait au chocolat
Petit pain blanc, croissant, confiture et beurre

Engels ontbijt - Petit déjeuner Anglais (1 pers.) 19

Vers sinaasappelsap en kannetje koffie, thee of 
chocolademelk
Roerei, spek, worstjes en bonen in tomatensaus
2 witte broodjes, boter en confituur

Jus d’orange frais et mini cafetière, théière ou lait au chocolat
Oeuf brouillé, bacon, saucisses et haricots à la sauce tomate

2 petit pains blanc, beurre et confiture

Gezond ontbijt - Petit déjeuner sain (1 pers.) 14

Groot vers sinaasappelsap, soja melk
Granola, yoghurt, fruit

Grand jus d’orange frais, lait de soja
Muesli (Alpen, sans sucre ajouté), yaourt et fruit

Kids ontbijt - Petit déjeuner enfant (1 pers.) 7

Looza orange - Chocoladekoek en sandwich

Looza orange - Pain au chocolat et sandwich

Ontbijt - Petit déjeuner (1 pers.) 11

Vers sinaasappelsap en koffie, thee of chocolademelk
Wit broodje, bruin broodje, croissant, boter en confituur

Jus d’orange frais et café, thé ou lait au chocolat
Petit pain blanc, petit pain gris, croissant, beurre et confiture

Uitgebreid ontbijt - Petit déjeuner copieux (1 pers.) 19

Vers sinaasappelsap en kannetje koffie, thee of 
chocolademelk
Wit broodje, bruin broodje, croissant, boter en confituur
Hesp, kaas, yoghurt en roerei

Jus d’orange frais et mini cafetière, théière ou lait au chocolat
Petit pain blanc, petit pain gris, croissant, beurre et confiture

Jambon, fromage, yaourt et oeuf brouillé

• SUPPLEMENTEN - SUPPLÉMENT •
Boter - beurre 0,30
Confituur - confiture 0,45
Choco, honing, siroop 0,65
Pistolet bruin of wit - petit pain blanc blanc ou gris 1,00
Meergranenpistolet - petit pain au cereals 1,10
Boterkoek - galette au beurre 1,80
Gevulde boterkoek - galette fourré 2,00
Yoghurt - yaourt 2,25
Spiegelei - oeuf sur le plat 2,50
Roerei - oeuf brouillé 2,50
Spek - bacon 2,50
Salami 2,20
Kaas - fromage 2,20
Gekookte hesp - jambon cuit 3,00
Oud Brugge - Vieux Bruges 4,00
Rauwe hesp - Jambon cru 4,00
Granola-sojamelk of/ou Granola-yoghurt 5,00

• VERSE IN HUISGEMAAKTE SOEP - POTAGE •

Soep met brood - Potage avec pain 5,50
Soep met pistolet met kaas of hesp 
Potage avec petit pain au fromage ou jambon 7,50

• BELEGDE BROODJES - SANDWICHES •

 Stokbrood - baguette ¼ ½
Salami 3,00 5,00
Kaas - fromage 3,00 5,00
Hesp - jambon 3,00 5,00
Américain 3,50 5,50
Effi delight met dille 3,50 5,50
Tonijn - thon 4,00 6,50
Krab - crabe 4,00 6,50
Garnalen - crevettes 7,00 11,00
Kaas en ham - fromage et jambon 3,50 5,50
Kip curry - poulet curry 3,50 5,50
Gerookte zalm - saumon fumé 6,00 9,00

Supplement groentjes - supplément crudités  2,50

Moutstokbrood met rauwe ham
Pain d’antan au jambon cru  8,00

Moutstokbrood met Oud Brugge 
Pain d’antan au Vieux Bruges  8,00

Moutstokbrood met verse kaas  
Pain d’antan au fromage frais  8,00

• GEBAK PATISSERIE •

Uitgebreid assortiment aan de toonbank.
Wij garanderen: 
• Versheid (wij garanderen altijd dagverse producten) 
• Kwaliteit (al onze producten worden gegarandeerd gemaakt met 

de beste ingrediënten: echte room, echte boter, 1ste kwaliteit 
amandelen)

Grand assortiments au comptoir.
Nous garantissons:
• Fraicheté (nous garantissons des produits frais journaliers)
• Qualité (tous les produits sont faits avec les meilleurs ingredients du 

vrai beurre de la vraie crème et des amandes de première qualité)

Pannenkoeken - crêpes 5,00

• van 15 tot 17 uur - de 15 à 17 heures •

Suiker, boter, confituur of siroop
Sucre, beurre, confiture ou sirop

• KOFFIE - CAFÉ •

Wij serveren Koffie Bleu, de blauwe koffie genaamd in de jargontaal, komen 

hoofdzakelijk van Centraal-Amerika, Costa-Rica, Guatemala, ...

Een espresso met veel aroma, fruit en een tikkeltje noot, aangenaam en vol 

van smaak, geniet! 

Espresso 2,90
Ristretto (kleine sterke koffie) 2,90
Dubbele expresso (sterke koffie) 3,40
Cafeïne vrij 2,90
Cappuccino (slagroom of melk) 3,10
Kannetje koffie - mini-cafetière (1 pers.) 4,00
Koffie verkeerd 3,20
Mocha latté (koffie verkeerd met chocolade) 4,20
White mocha latté (koffie verkeerd met witte chocolade) 4,20
Nutty latté (koffie verkeerd met hazelnootlikeur en slagroom)  4,20
Irish, French, Italian coffee 8,40
Jonge Bols 4,20
Warme melk - lait chaud 2,60
Warme chocolademelk - chocolat chaud (wit of zwart) 3,30
Warme cécémel met slagroom - chocolat viennois 4,00

• THEE - THÉ •

Het assortiment van Lipton Trendy T bestaat uit 8 variëteiten

Thee glas - verre de thee 2,90
Kan thee - Théière 4,00

English Breakfast Earl Grey

Mint Rosehip

Camomile Green Tea Sencha

Forest Fruits Lemon

Pure Tea

Kan thee - Théière 4,00

Rooibos Linde Darjeeling

Revolution Tea

Kan thee - Théière 4,00

Revolution Tea biedt een ruime keuze uit de verschillende theesoorten en diverse verpakkingsvormen. Thee, met uitzondering van kruidenthee, is af-

komstig van de theestruik Camellia Sinensus. Het bewerkeringsproces van het theeblad is bepalend of thee getypeerd kan worden als zwarte, groene, 

witte thee of oolong thee. Ieder type thee heeft zijn eigen specifieke karakter als het gaat om smaak, geur en werkzame stoffen zoals antic oxidanten. 

English Breakfast Southern Mint Herbal Golden Chamomile Herbal

Organic Green Tropical Green Earl Grey Lavender

White Pear Acai Green White Pomegranate

Dragon Eye Oolong Bombay Chai Sweet Ginger Peach

Honeybush Caramel Dessert Blackberry Jasmine Oolong Orange Chocolate Green

Citrus Spice Herbal Raspberry Black Peach Mango Green

Voor meer uitleg over de revolution tea kunt u terecht op de achterzijde van deze kaart.

• ONTBIJT - PETIT DÉJEUNER •

Dankzij het grote assortiment broodjes in onze winkel kunt u de hele dag genieten van een ontbijt. Wij stellen enkele formules voor, maar u kan ook alles 

uit ons winkelaanbod degusteren in ons salon.


