
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uw duimen en vingers, zijn Meesterhand 

 
 
 
   



 

 
 Koffie 

 
Café Lungo     ……………………………..           3,20 
     Normale tas koffie 
 
Espresso   ……………………………………           3,20 
     Relatief sterke koffie 
 
Dubbele espresso   …………………………         4,00 
 
Ristretto   …………………………………..          3,20 
     Kleine espresso die extra smaak levert 
 
Décafine  Arabica ………………………….         3,20 
 

Cappuccino  …         ……………………..       3,60 
     Eenderde espressokoffie, eenderde gestoomde melk 
     en eenderde melkschuim 
 

Macchiato   ……        ………………….         3,30 
     Café lungo met melkschuim bovenop  
 

Koffie  compleet  

     zie achteraan  

 

K 
 

Café Latte    …       ……………………          4,00 
     Café lungo met warme melk, afgewerkt met melkschuim 
 

Latte Macchiato    …   ………………        4,00 
     Warme melk afgewerkt met melkschuim waardoor 
     espressokoffie wordt gegoten 
 

Affagato     ……       ………..         4.60 
      Espressokoffie met bolletje roomijs erin  
 
 
 
Enkel   tijdens   zomermaanden 
 
 

Ijskoffie   ……    ………………………           5,00 
     Koffie-ijsblokjes, scheutje koffielikeur en koude 
     café lungo 
 

Koffie Frappé    …   ………….          6.90 
     Koude café lungo met roomijs in blender 
 



  

   Speciale warme dranken 
 
Irish Coffee     ………………………………         8,50 
     Jameson Irish Whiskey 
 
French Coffee   ………………………………         8,50 
     Drouet & Fils  cognac grande champagne trois étoiles 
 

Italian Coffee  ………        …………..         8,50 
     Amaretto Lazzaroni Di Saronno 
 

Baileys Latte  …     ……………………..        8,50 
      

 
Café d’Amour   ………………………………        8,50 
     Cointreau                  
 

Ti Amore   …   ……………………      8,50 
     Melkchocolade Java cacao 32,9% en 
     Amaretto Lazzaroni Di Saronno 

                                

 

K 
 

Watté ’s chocoladekoffie   ……..      5,20 
     Een laagje vloeibare warme chocolade, warme melk, 
     een laag huiskoffie en een laagje melkschuim 
 

Latin AA  Blend chocolademelk *        4,20 
     Fondantchocolade cacao 65,4% 

 Java chocolademelk  *    ……  …..      4,20 
      Melkchocolade Java cacao 32.9% 

Excellent chocolademelk *  …  ..      4,20 
     Witte chocolade 

Chocolade Honingdrank  *     …      4,20 
     Romige melkchocolade met zoete honing 
 
 
 
 

* verkrijgbaar met sojamelk     extra + 0,50 
 

 
 
 



 
  

   Grand cru Koffie 
 
Watté café    ………………………………..          3,20 
     Onze huismengeling die het beste van alle origines in 
     zich draagt. Verfijnde, zeer aromatische koffiemélange.             
 
Kenya AA   Gatomboya Estate   ………...        4.00 
     Kenya koffie is rijkelijk en zwoel, krachtig en zeer fijn 
     van smaak. Een ‘grote’ koffie voor wie houdt van apart 
     en frappant. De AA verwijst naar de grootte van de 
     bonen en naar de uitstekende kwaliteit. 
 
Guatemala Antigua Los Volcanes  ......        4.00 
     Prachtige ronde en smaakvolle koffie te vergelijken met 
     een Pomerol bij de wijnen.         
 
Ethiopië Sidamo   …………………………….      4.00 
     Ethiopia, het land waar nog een koffieceremonie als 
     een waar feest gehouden wordt met veel bloemen. Een 
     hele aparte koffie met een breed smakenpallet. De koffie 
     is rijk, chocoladeachtig, fruitig en wijnachtig. Een  
    land waar de geschiedenis van de koffie begonnen is. 
 

Dominican Republic Barahona - A …...        4,50 
    Bekend om haar lage zuurtegraad en een rijke, volle smaak.  
    Velen beschouwen het als de beste koffie uit dit land.   
    Zachte aciditeit , goed mondgevoel, intense chocoladesmaak  
    met toetsen van wilde bessen.    Fairtrade 
 
 

  
 

 
Rwanda Vunga                               ....................    4.00 
    Een perfect uitgebalanceerde koffie met een mooi  
      mondgevoel die uitmond in meer complexe smaak.   
      Zoete koffie met toetsen van rode vruchten, honing en 
      geroosterde muesli. 
 
Nicaragua Maragogype   Matagalpa  ..........      4,00 
     De smaak kunnen we typeren als kruimig, vol, royaal 
     en uiterst zacht. Het is de grootste boon en bevat van 
     nature weinig cafeïne. Het wordt licht geroosterd en is   
     daardoor zeer maagvriendelijk. 

 
Papua New Guinea Sigri A    …......………….        4,50 
     Deze koffie is zacht en goed uitgebalanceerd.  In de geur en  
     de smaak vinden we wat toetsen van honing en boterkaramel.  
     Ook kleine hinten van tabak en kruiden kan men terugvinden  
     in de kop.  Een zachte en ronde body met op het einde een  
     kleine invloed van vanille. 
 
 
El Salvador Cerro Negro            ...................    4,50 
    Deze koffie heeft een lichte aciditeit met een boterachtig,  
      elegant gevoel in de mond.  Aroma van chocolade, kaneel,  
      citroen en bessen. 
 
 

El Salvador  La Montanita         ...........      4,50 
     Heerlijke koffie met aroma van bitterkoekjes en framboos. 
     Smaaktoetsen van hazelnoot, karamel en framboos.  
     Volle body met zachte stroperige afdronk.  
 
 



 

 
India Mysore Plantation A    ……………       4.00 
     De Mysore is een koffie met een rijk en kruidig aroma; 
     donker gebrand en een (zoet) kruidige smaak en een 
     lange afdronk. Maagvriendelijk.     
 

Colombië Supremo Popayan Pitalito .....     4.00 
     Het heeft een uitgesproken volle smaak en 
     een rijk aroma. 
 

Brazil Daterra Sweet Yellow     ...........      4,50 
     De “sweet yellow collection” heeft een intense zoetig-heid  
     van goede zoete noten, een medium body met een lichte 
     aciditeit.  De koffie heeft een verfrissende, mooie, zoetige 
     afdronk.  Het aroma kan vergeleken worden  met bruine suiker 
      met noten.   
 

Panama Bambito Estate            ...........      4,50 
     Een prachtige combinatie van rode vruchten  en bessen, 
      met een basis van cacao. 
 

Panama Carmen Estate             ...........      4,50 
      Organic - eco keurmerk The Rainforest Alliance. 
     Zeer clean in de tas, in de mond zacht als boter.  Uitstekende 
      combinatie van rijpe vruchten zoals perzik, abrikoos, meloen  
      en bessen.  De aciditeit is goed gebalanceerd en blijft naarmate 
      de koffie afkoelt. 
 

Mexico Oaxaca Cafetal           ……………       4,50 
        Een milde koffie met een interessante zoetigheid en  
        complexiteit.  Bijna maar niet overtuigend fruitig.  

 
 
Malawi Mzuzu Geisha               ...........      4,50 
        Heerlijke koffie van de Afrikaanse Malawi - de variant  
        Geisha Vimphya - met de geur van citrus en limoen.  
      De koffie is helder, rijk en met een zeer schone zuurgraad 
        met limoen en frambozen toetsen.  
 
 

Honduras Montana Verde Microlot   ...   4,50 
     Deze zeer bijzondere koffie heeft 45 dagen op eiken  
     houten vaten gelegen. Met een geur van Chocolade,  
     aardbei en perzik. En een smaak van oa. Honing, perzik  
     en abrikoos en tonen van Jasmijn. Deze koffie was  
     in 2008 winnaar was van de Cup of Excellence  
     en daarmee werd uitgeroepen tot beste koffie  van de wereld!  
 
 
Jamaica Blue Mountain    …………......………      5,00 
     In de hooglanden van Jamaica groeien enkele van de 
     beste koffiesoorten ter wereld. Ondermeer de exclusieve 
     Blue Mountain. Deze koffie heeft een rijk aroma en een 
     zeer uitgebalanceerde, romige smaak. 

 
Sumatra Kopi Luwak    ………......……………..    18,00 
     Makkelijker te onthouden als keutelkoffie, is de 
     duurste en meest zeldzame koffiesoort ter wereld. Hij 
     wordt gebrand van de bonen die de luwaks (civetkat) 
     niet verteerd hebben en samen met hun uitwerpselen 
     weer in de vrije natuur deponeren. 
 

 

   
  

 



Thee 
Earl Grey (zwarte thee)   ………………….      4,40 
     Een kruidige en duidelijke thee met veel body. 
     De kruidige ceylon thee wordt verrijkt met de fruitige 
     aroma’s van Bergamot olie. Dit levert een volle smaak 
     op die bloemen, kerstkruiden en fruit met zich mee brengt. 
 
Earl Grey Dynastie  ………………………..       4,40 
     Deze klassieke Earl Grey thee wordt verrijkt met de 
     Chinese Lapsang thee. Op deze manier verheffen we de 
     thee tot een hoger niveau. 
 
Earl Grey Blue Flower (zwarte thee)  …     4,40 
     Zwarte thee uit Keemun, de beste Chinese thee. De 
     kleine zwarte blaadjes geven een diepbruin aftreksel, 
     met een fijne smaak dankzij de bergamotcitroen uit 
     Calabrië, gemengd met zonnebloem en korenbloem. 
 
Lapsang Souchong (zwarte thee)  ……         4,40 
     Een grove Chinese thee met een sterk uitgesproken 
     karakter. De thee wordt langzaam gedroogd boven 
     houtvuur waardoor je de uitgesproken rookachtige 
     smaak krijgt. 
 
Gin Fizz (aromatische groene thee) …..       4,40 
     Japanse groene Sencha thee vermengd met gember,  
     citroen en limoen.  Zeer verfrissend. 

 
 
Ceylan OP Supérieur (zwarte thee)  …...     4,40 
     Is afkomstig uit Sri Lanka (Ceylon). Een klasse-thee 
     geurig en erg smaakvol. Een thee die geschikt is om de 
     hele dag door te drinken. 
 
Japanse Bancha (groene thee) ……………     4,40 
     Bancha is vandaag de dag de populairste thee van 
     Japan. De blaadjes van deze groene thee worden geplukt 
     wanneer ze groot en stevig zijn. Dankzij een stoombad 
     wordt de oxidatie tegengehouden en blijft de groene 
     kleur bewaard. Het lichte roosteren van de blaadjes 
     geeft de thee zijn zo typerende aroma, en verlaagt zijn 
     cafeïnegehalte aanzienlijk. 
 
Japanse Sencha Fukuyu (groene thee) ….    4,40 
     Zuivere groene Japanse Sencha thee. 
     Zuiverende werking, cholesterolverlagend. 
 
English Breakfast Imperial (zwarte thee)   4,40 
     De naam van de thee heeft niets te maken met de oorsprong. 
     Het is vaak een theemélange uit de voormalige 
     Britse koloniën. Door de sterke, volle smaak is het een 
     populaire ontbijtthee. Een pittige thee die goed met 
     melk en suiker kan gedronken worden. 
 
 

Foyer Blend  ………………………………..….    4,40 
     Theemengeling op basis van China Jasmijn, Earl Grey en  
     China Rose.  Een zachte licht zoete thee.   
     Die een prima duo vormt met zoetigheden. 

 



 
 
 
 

 
Les Belles Endormies     …………………….     4,40 
     Infusie van munt, linde en verbena. 
     Bevordert de spijsvertering en werkt stimulerend en verfrissend. 
 
Assam Golden fop Supérieur (zwarte thee) 4,40 
     Een Noord Indische thee die krachtig en vol van smaak 
     is. Wordt veel gebruikt in mélanges die vooral bij het 
     ontbijt graag gedronken worden. 
 
Jasmijnthee Chung Hao (groene thee) ...   4,40 
     Variëteit van de China Jasmijn thee waar zeer veel aan  
      gewerkt is.  Er worden tot zevenmaal toe verse jasmijnbloemen 
      in vermengd en er terug uit gehaald (manueel).  
     Dit is een “Grand Cru du thé” 
     Een half groene, half zwarte Chinese thee.  
 
Darjeeling ftgfop (zwarte thee)   …………   4,40 
     De ‘Grand Cru’ onder de theesoorten. De eerste 
     fijnpluk (First Flush) van het nieuwe seizoen na de 
     moessonregen. Een groenig blad dat een scherp geurige 
     thee geeft met een uitgesproken smaak. 
 
    FTGFOP : far to good for ordinary people 
 
Mélange Clou de Girofle ……………….      4,40 
     Mengeling van zwarte thee uit Ceylon , geparfumeerd  
     met citroen, sinaasappel en kaneel en gearomatiseerd met  
     kruidnagel en kaneelstukjes .    
     Een zachte thee voor gezellige winterdagen.  

  
Mélange des fruits  ………………………..       4,40 
     Vruchtenmélange, rijk boeket van bloemen en zuiver 
      gedroogde bosvruchten. 
 
Ginkgo Tonic   ……………………………..         4,40 
      Chinese groene thee type sencha met ginkgo biloba blaadjes,  
      stukjes kolanoot, korenbloempjes en distelbloemen ,  
      geparfumeerd met abrikoos, honing en pompelmoes. 

       
 
Pai Mu Tan (witte thee)   ………………..        6,00 
     Witte thee afkomstig uit het bergachtige Fujian-gebied in 
     Zuid-China. Deze zeldzame thee wordt gemaakt van kleine 
     knopjes en blaadjes. In het vroeger voorjaar, net voor ze 
     opengaan worden ze geplukt. De thee dankt zijn speciaal 
     karakter en kleur aan het langdurig droogproces in de zon. 
     Talrijke gezondheidsbevorderende werkingen worden 
     toegekend aan de Pai Mu Tan. Het heeft een zacht aroma 
     en een bloemige smaak. 
 
Rooibos  ……………………………………….        4,40 
     Zuivere Zuid-Afrikaanse Rooibosthee. Is van nature 
     theïnevrij en heeft daardoor een kalmerende werking. Is ook 
     rijk aan anti-oxidanten, mineralen, proteïnen en vitamine C. 
     Een gezonde gewoonte voor elke dag voor jong en oud. 
 
Russian Douchka (zwarte thee)  ….…..        4,40 
     Mengeling van zwarte thee uit Ceylon , geparfumeerd met  
     citroen, sinaasappel, limoen en pompelmoes. 
     Een zachte verfrissende thee. 
 



 
 
    Sterke dranken  

 

Porto Portal Fine Tawny            ......             4,50 

      Zacht, gedroogd fruit, noten en krenten 
 

Porto Portal Fine White          ....                 4,50 
       Goudgele  fruitige smaak 
 

Sherry Williams & Humbert  Dry Fino       4.50 
 
 
Calvados Pays d'Auge  Roger Groult                  6,00 
Cointreau                                                                   6,00 
Baileys                                                                         6,00 

Amaretto Lazzaroni di Saronno                   6,00 

 
 

Cognac Richard Delisle Hawkins  
 
Cognac VS   40% vol. 3 years                                7,00 
Cognac VSOP 40% vol. 8 years                            9,00 
Cognac XO 40% vol. 15 years                             12,00 

 

Wijnen 

 

Wit    
Domaine Lafage Coté Est                 per glas      4,20 
Grenache blanc, chardonnay Roussane 
                                                                per fles     25,00  

 

Rosé    
Le Terroir Rosé   ........                        per glas      4,20 
Famile Cors-Pujol Syrah 2014          per fles     25,00              
 

Rood    
Perfectus Rouge           ...........            per glas     4.20 
Pays d’Oc  2010                                      per fles   25,00 
 

Dessertwijnen  

Muscat de Rivesaltes      …… ………                6,00 
Domaine Bertrand-Bergé   

Grande Reserve Maury    .....  .......         6,00 
Domaine Pouderoux Roussillon 
 



 
     Frisdranken 

Spa    bruisend                                                            2,60 
Spa    niet bruisend                                                   2,60 
Fanta                                                                            2,60 
Coca-cola                                                                    2,60 
Coca-cola zero                                                          2,60 
 

   Fruitsappen  Alain Milliat 

Summer Pear Nectar      33cl                                 4,20 
Yellow Peach Nectar    33 cl                                 4,20 
Cox's Orange Apple Juice    33cl                           4,20 
Cabernet Rose Grape Juice  33cl                           4,20 
Passion Fruit Nectar    33cl                                  4,20 
Merlot Red Grape Juice       33cl                          4,20 
 

    Champagne , Cava  
Fallet Dart Grande Sélection Brut           50,00      
(enkel per fles)                                                  

Pere Ventura  Reserva  Cava                          6,60 
(fles 20 ml)   

 

   Wignac Cider  

   Bieren  
Herkenrode  Noctis               ............           4.50 
     Erkend Belgisch Abdijbier, 7  vol%, bruin tot orange-amber 
      bier, goede bitterheid gevolgd door kruidige lichtzoete afdronk.  
     World Beer Arwards Belgium Winner. 

Herkenrode  Cister                   ...........          4.50 
     Erkend Belgisch Abdijbier, 6,5 vol%, is gebrouwen met mouten 
     van tweerijige zomergerst en gehopt met 100% Saaz-Saaz hop. 
     Dit bier is hergist op de fles. 

Herkenrode  Vesper                  ...........          4.50 
     Erkend Belgisch Abdijbier, 9,0 vol%, gekenmerkt door zijn volle 
     smaak en zijn diepgouden kleur. 
     Dit bier is hergist op de fles. 

Krieken Bier                               ...........          4.00 
     Ons fruitig fijnproeversbier.  Met natuurlijk kriekensap en  
     de enige echte Limburgse Witte.  Een zoete streling voor  
     de smaakpapillen.    4,0 vol% 

Barista Chocolate Quad   …      ……         5,00  
     De aroma's en de smaak van karamel, cacao en geroosterde mout 
     sluiten naadloos aan met het 'zwarte goud' en chocolade.  Het  
     bier bouwt een bruggetje naar de wereld van de warme drank,  
     met de verwarmende alcohol in de afdronk.   
     Voor genieters.  (11 vol%)      
 
 

Wignac Cider Naturel & Rosé ....   ....         4,50  
      100% pure appelsap, natuurlijke cider,  
      verfrissend en charmant!   
 



  Koffie compleet 
Sweet Afternoon Koffie   …………………      7.00 
     koffie (huismengeling) vergezeld van dessertkoekjes, pralines 
 
Sweet Afternoon Deluxe Koffie ……….     11.50 
    koffie (huismengeling) vergezeld van dessertkoekjes, pralines, 
    een chocolademousse, ijsbonbon en een glaasje likeur 

 

 Latte compleet 
Latte Afternoon  …  …………………       7,50 
   cappuccino, macchiato, cafe latte of latte macchiato 
     vergezeld van dessertkoekjes, pralines 
 
Latte Afternoon Deluxe   ………………..     12.00    
     cappuccino, macchiato, cafe latte of latte macchiato 
     vergezeld van dessertkoekjes, pralines, 
     een chocolademousse, ijsbonbon en een glaasje likeur 

 

 Watté choc compleet 

Watté’s choc Afternoon ...  ......      8,50 
     Chocoladekoffie vergezeld van dessertkoekjes, pralines 
 

Watté’s choc Afternoon Deluxe  ........     13.00 
     Chocoladekoffie vergezeld van dessertkoekjes, pralines, 
       een chocolademousse, ijsbonbon en een glaasje likeur 

    Chocolademelk  compleet 
Chocoholic   ………  ……………           7,50 
     chocolademelk  vergezeld van dessertkoekjes, pralines 
 
Chocoholic Deluxe   ……………………         12.00     
chocolademelk naar keuze vergezeld van dessertkoekjes, 
     pralines, een chocolademousse, ijsbonbon en een 
     glaasje likeur       

 

  Thee compleet 
Tea Time  ……………………………………..         7,50 
     thee naar keuze (uitgezonderd Pai Mu Tan)  
     vergezeld van dessertkoekjes, pralines 
 
Tea Time Deluxe    …………………………       12.00 
     thee naar keuze (uitgezonderd Pai Mu Tan) vergezeld van 
     dessertkoekjes, pralines, een chocolademousse, ijsbonbon  
     en een glaasje likeur 
 

 

           



 

 Desserten.    

 Framboise      …    …………     6,90 
     Een gebakje opgebouwd uit chocolade amandelbiscuit 
     en bittere frambozenganache. 

                 

Savarin   ………  …………         6,90 
     Hemelse Savarin van Latin A-A Blend 
     65,1% chocolade met vruchtenrijkdom.  
 

Noir & Blanc    …  …….         6,90 
      Taartje van witte en donkere chocolademousse.   
 

Sachertorte   .... ....           6,90 
   Sacherbiscuit met abrikozencréme en chocoladecréme  
    op koekje van chocoladezanddeeg  

 

Trio   ………      ……………               6,90 
      Assortiment ijsbonbons omgeven met fondant chocolade. 
 
 

Yuzu   …..                ……          6,90 
     Gebakje opgebouwd van citrusvrucht uit het Verre Oosten 
     "Yuzu", chocolademousse, chocoladekrokant en biscuit.  
                                                 
 

 
  

  
 
 
 

Javanais    …      ……….         6,90 
     Een onovertroffen gebak opgebouwd uit dunne 
     laagjes verrukkelijke amandelbiscuit en romige 
     crème au beurre met een tikkeltje mokka, lichtjes 
     afgedekt met chocoladeganache. 
                

 

Misérable    …      …….         6,90 
     Amandelbiscuit met vanille de Bourbon créme au 
     beurre. 
 

Cappuccino   …     ……          6,90 
     Hazelnootkoekje met koffieganache en  
     cappuccino chocolade  
 

Café Glacé    ……   …………          6,90 
     Mokkaroomijs met koffie en slagroom 
 

William        …  ....               6,90 
    Brownie met melkchocolademousse en perenmousse 
 

 

Provence      …     ……          6,90 
     Gebakje opgebouwd van chocoladezanddeeg,  krokante  
     feuilletine,  mango-lavendel ganache en notenmousse.  
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanilleroomijs 
Mokkaroomijs  

met harde kern van gekarameliseerde 
hazelnoten  

 

 

 

 
Vanilleroomijs 

Chocoladeroomijs 
met frambozensorbet vulling 

   
 



 o 
 

     Bongo  Zoete  Zonde 

                            

                                   
 

 2 personen  keuze uit : 
 
 
koffie (huismengeling) 
cappuccino, macchiato, cafe latte of latte macchiato 
chocolademelk 
 thee naar keuze (uitgezonderd Pai Mu Tan)  
 
 

+  Dessert naar keuze (zie desserten bladzijde) 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            
                                        
 
 
 
 
 
                                            join our Facebookpage 
                                                    Günther Watté chocoladeCafé 

 
 
 
   
 
 
 
 
      free wifi : paswoord       chocolade  
                      
                        
       open:    di > zat    10u30 – 18u00    &   
                             zon 13u – 18u 
 
           30 minuten voor sluitingstijd  
              laatste bediening dranken 

   

  



    

     
Aardnoten Ei Gluten Lactose Lupine 

     
Mosterd Noten Schaaldieren Selderij Sesam 

  

 

  
Soja Sulfiet  Vis weekdieren 

ALLERGENEN 
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw  voedselallergie - voedselintolerantie. 
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 


