
 

Welkom bij  

Bakkerij en Lunchroom  

 

 
 openingstijden:   

 Dinsdag tot met vrijdag  8:00 – 17:30u    

 Zaterdag 7:30 – 17:30u 

 Zondag en Maandag GESLOTEN  

 onze keuken sluit dagelijks om 16:30u  

Een bakkerswinkeltje op de hoek. Zo begon 

het ooit in de vorige eeuw. Sinds 2005 is Aux 

Délices de Sainte Agnes er gevestigd. Aanvan-

kelijk in het winkeltje op de hoek.  

Inmiddels is het praktisch geheel vernieuwde 

pand al weer een paar jaren in gebruik. Naast 

een ruime winkel en lunchroom, is er nu ook 

een zaal die apart te gebruiken is voor koffie-

tafels, vergaderingen, presentaties, borrels, 

communiefeesten en dergelijke. 

Het pand is volledig gemoderniseerd: het is 

maximaal geïsoleerd, het heeft zonnepanelen 

gekregen voor het opwekken van de benodig-

de elektrische energie die vooral door koelin-

gen, maar ook door de warmtepomp wordt 

gebruikt. De vloerverwarming hergebruikt de 

warmte uit de koelingen en ook de ventilatie 

met warmteterugwinning wordt hiermee ‘s win-

ters bij verwarmd. 

“Aux Délices” is Frans voor “Bij de heerlijkhe-

den”, die wij u in de breedste zin van het 

woord zullen laten zien en proeven. 

Wij wensen u een prettig en vooral smakelijk 

verblijf in onze zaak. 

Jo, Phil en medewerkers 



 

GROEPSARRANGEMENTEN 

(reserveren is noodzakelijk minimaal 1 dag 

er voor. Laat u ons ook weten of er gasten 

met allergieën zijn?) 

 

 

 

Koffietafel (vanaf 6 personen)  

Bij elke koffietafel schenken wij onbeperkt 

koffie en thee uit kannen en zijn er karaf-

fen tafelwater. Op uw verzoek kan elke 

koffietafel ook in buffetvorm of op maat 

aangepast worden. 

 

 

Standaard    p.p.€ 17,50 

2 belegde broodjes en 1,5 punt vlaai per 

persoon.  

 

Met bladerdg kroketbroodje  p.p.€ 19,00 

1,5 belegd broodje, 1 bladerdeeg kroket-

broodje en 1,5 punt vlaai per persoon.  

 

Met soep     p.p.€ 21,50 

1,5 belegd broodje, 1 kop soep (keuze uit 

diverse soorten) en 1,5 punt vlaai per per-

soon.  

 

Met kippenpasteitje   p.p.€ 22,00 

1 belegd broodje, 1 kippenpasteitje en 1,5 

punt vlaai per persoon.  

 

  

In overleg kunnen we ook een koffietafel 

helemaal op maat aanbieden. Vertelt u 

ons uw wensen? 

 

 

Buffetten (vanaf 20 personen) 

Wij bieden een zeer uitgebreid assorti-

ment van warme en koude buffetten 

aan. Vraag naar de prijzen en mogelijk-

heden.  

High Tea(vanaf 2 pers, alleen per tafel) 

Groepen t/m 6 personen p.p.€ 26,50 

Groepen vanaf 7 personen p.p.€ 24,50 

Soep, clubsandwich zalm, mini saucijzen-

broodje en quiche, diverse soorten ge-

bak en bonbons, vers fruit. 

Percolator koffie en diverse soorten thee 

gedurende drie uren onbeperkt. Andere 

consumpties tegen kostprijs apart af te 

rekenen. 

Reserveren is Noodzakelijk! 



 

ONTBIJT (tot 11:00u) 

 

 

 

 

 

Standaard     € 16,75 

2 harde broodjes, 1 croissant, 2 koppen 

koffie of thee 

1 gekookt ei, Kaas, ham, serranoham, brie 

en jam, jus d’orange, yoghurt en fruit 

 

 

Standaard spek en ei  € 18,75 

Als ontbijt standaard, maar dan met spek 

en ei i.p.v. gekookt ei 

 

 

“Aux Délices”    € 21,75 

2 harde broodjes, 1 croissant, 2 koppen 

koffie of thee,  

1 glas prosecco, 1 gekookt ei, Kaas, ham, 

serranoham, brie en jam 

Vers geperste jus d’orange, yoghurt en fruit 

 

 

“Aux Délices” spek en ei  € 23,75 

Als ontbijt Aux Délices, maar dan met spek 

en ei i.p.v. gekookt ei 

 

 

 

Uiteraard kunt u ook zelf uw ontbijt samen-

stellen door broodjes en beleg te kiezen uit 

de lunchkaart en de dranken afzonderlijk 

te bestellen. 

 

Maatwerk 

We willen u graag een passend arran-

gement aanbieden, dat precies aansluit 

bij uw ideeën. Uw 85ste verjaardag, uw 

50-jarige bruiloft of het communiefeest 

van uw kind. Wij maken er een onverge-

telijk feest van. Vraag een vrijblijvend 

gesprek en eventueel een offerte aan. 



 

LUNCH (tot 16:30u.) 

Al onze gerechten worden vers bereid. 

Het kan daardoor soms enige tijd duren 

voordat uw bestelling geserveerd wordt. 

Wij vragen om uw begrip. Bij groepen 

van 8 personen of meer verzoeken wij u 

om uit niet meer dan 4 verschillende ge-

rechten te kiezen. 

 

ALLERGENEN 

Heeft u een allergie, laat het ons dan 

weten. Wij adviseren graag bij de keuze 

van gerechten en of gebak. Wij kunnen 

gerechten dan zo mogelijk aanpassen 

of een alternatief aanbieden. 

Zo hebben wij in onze diepvries (ook 

voor winkelverkoop) altijd glutenvrij wit– 

en bruinbrood op voorraad evenals een 

assortiment van gebak dat glutenvrij en 

lactosevrij is. 

BELEGDE BROODJES 

Er zijn twee categorieën grootte brood-

jes: Normaal en extra groot. Extra groot 

betekent hier half stokbrood wit of tar-

we. Normaal zijn alle andere broodjes uit 

onze winkel. U kunt een specifiek brood-

je bestellen, maar als dat niet meer 

voorradig is zal door de kok een alterna-

tief gekozen worden van vergelijkbare 

aard. Verder is het ook mogelijk om in 

plaats van een broodje te kiezen voor 2 

of 4 sneetjes roggebrood, witbrood of 

bruinbrood.  

1) Bij dit gerecht kunt u als optie kiezen voor:  

• een kleine salade   € 4,50 

• mayonaise, mosterd of curry € 0,55 

2) Het bakken van de Bourgondier Ambach-

telijke rundvleeskroket duurt minimaal 15 mi-

nuten.  



Belegd broodje 1) 

Normaal 

Wit, tarwe of 

meergranen 

EXTRA Groot 

half stokbrood 

wit of tarwe 

Kaas of Ham €  6,20 €  7,40 

Ham en Kaas €  6,60 €  8,00 

Brie of Serrano ham of Kip €  6,60 €  8,00 

Brie met appel, walnoten en honing €  7,50 €  8,90 

Limburgse Grottenkaas €  7,30 €  8,70 

Warme Bal Gehakt met mosterdsaus €  8,10 €  9,50 

Gezond Kaas of Ham €  7,20 €  8,60 

Gezond Ham en kaas €  7,60 €  9,20 

Gezond Brie of Serranoham of Kip €  7,60 €  9,20 

Gezond Limburgse Grottenkaas €  8,30 €  9,90 

Gezond Warme Bal Gehakt met mosterdsaus €  9,10 €10,70 

Paling of Zalm €  8,70 €10,30 

Mozzarella en tomaat €  8,10 €  9,50 

Tonijn- of Eiersalade €  7,80 €  9,40 

Hete Kip €  8,90 €10,50 

Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan €  8,90 €10,50 

Pulled Pork met cocktailsaus €  8,90 €10,50 

Spek en ei €  8,00 €  9,60 

1 Bourgondiër Ambachtelijke Rundvl. Kroket 2) €  8,00 €  8,50 

2 Bourgondiër Ambachtelijke Rundvl. Kroketten 2) €  9,90 €10,40 

Stroop of Jam of Hagel slag €  5,30 €  5,90 



 

 

LUNCH (tot 16:30u.) 

 

TOSTI’S 1) 

Croque Classique,  € 6,50 

met kaas 

Croque Monsieur,  € 7,20 

met ham en kaas 

Croque Madame,  € 8,00 

met ham en kaas en spiegelei 

Croque Vidée,  € 9,20 

met ham en kaas en met kippen ragout 

Croque Saumon,  € 8,70 

met zalm en kaas 

Croque Francaise,  € 8,20 

met brie, walnoten en honing 

Croque Hawaï,  € 8,20 

met ham, kaas, ananas, tomaat en pa-

prika 

Croque Italienne,  € 8,20 

met mozzarella en tomaat 

Croque de Campagne,  € 9,20 

met ham en kaas, en met gebakken 

uitjes, champignons en spekjes 

 

SOEPEN 

Wij serveren onze soepen met brood 

Tomatensoep € 5,90 

Groentesoep € 5,90 

Pompoensoep 3) € 6,50 

Aspergesoep 3) € 6,50 

Erwtensoep met roggebrood en serra-

noham 3) € 7,30 

 

KLEIN WARM HARTIG 1 

Saucijzenbroodje, Worstenbroodje, Fri-

kadelbroodje of Kroketbroodje  € 4,90 

Quiche Ham-Prei of  Méditerranée of-

Ricotta-Spinazie € 6,50 

Pizza broodje € 5,50   

Bourgondier Bitterballen 10st. € 8,50 

Mix mini bittergarnituur 15st. € 7,50 

 

 

1) Bij dit gerecht kunt u als optie kiezen voor:  

• een kleine salade   € 4,50 

• Een portie frites (als bijgerecht) € 3,90 

• mayonaise, mosterd of curry € 0,55 

2) Het bakken van de Bourgondier Ambach-

telijke rundvleeskroket duurt minimaal 15 

minuten.  

3) Alleen verkrijgbaar tijdens seizoen.  



KOUD EN HARTIG 

 

Carpaccio, met rucola sla, zwarte truffel-

mayonaise, pijnboompitten, tomaat, Par-

mezaanse kaas en brood  €  9,90 

 

Boeren Roggeplankje, met Serrano ham, 

stroop,  mosterd en roggebrood €  8,90 

 

Kaasplankje, met 3 soorten kaas, noten, 

rozijnen, stroop en roggebrood €  9,90 

 

 

 

MAALTIJDSALADES 

Wij serveren onze maaltijdsalades met 

brood. 

salade Pulled Pork, cocktailsaus €16,75 

salade Zalm    €16,75 

salade Mozzarella en tomaat €15,75 

Salade Meloen en Serrano ham €15,75 

salade Hete Kip    €16,75 

 

 

 

WARM EN HARTIG 1) 

Gebakken bloedworst    €11,50 

met appel, stroop en roggebrood 

“Zoervleis” met frites    €13,50 

stoofvlees op limburgse wijze bereid 

Hete Kip met frites   €13,50 

kipreepjes met chilisaus 

Bal gehakt met frites   €13,50 

met mosterdsaus 

Kip Saté met brood    €12,00 

met kroepoek en spiegelei 

Kip Saté met frites   €14,25 

met kroepoek en spiegelei 

1 Bourgondiër Ambachtelijke Rundvlees 

Kroket2) met frites    €  9,50  

2 Bourgondiër Ambachtelijke Rundvlees 

Kroketten2) met frites   €11,25 

Pasteitje kip     €10,25 

Uitsmijter Ham en Kaas (3xei)   €  9,25 

 



WAFELS 

Brusselse wafel, met warme kersen en 

slagroom     €  7,35 

Brusselse wafel, met slagroom  €  6,25 

Brusselse Wafel ‘Sainte Agnes‘, met Boe-

renroomijs, vers  fruit en slagroom €  8,95 

 

PANNENKOEKEN  Kind Normaal    

naturel €  6,20 €  7,10 

jam €  7,00 €  8,10 

appel €  7,80 €  9,00 

ananas €  7,80 €  9,00 

kersen €  7,80 €  9,00  

Extra bolletje ijs  €  1,50 

Extra slagroom  €  0,90 

Hartig: 

kaas €  7,80 €  9,00 

spek €  8,20 €  9,40 

spek en kaas €  8,90 €10,20 

appel, spek en kaas €  9,60 €10,90 

 

GEBAK  

Kijk in onze vitrine voor nog meer lekkers! 

Vlaaipunt (1/8 vlaai) vanaf   €  3,75 

verschillende soorten, o.a.:  appel,  kersen, 

abrikozen, rode pruimen, reine claude, rijst,  

pudding kruimel, linzen abrikoos, naar gelang 

het aanbod in de winkel. 

Slagroom op vlaai  €  0,90 

Luxe Vlaaipunt (1/8 vlaai) vanaf   €  3,85 

verschillende soorten, o.a.:  bosvruchten vlam-

taart,  kruisbessen slagroom schuim,  appel 

frangipane, jockey, naar gelang het aanbod 

in de winkel. 

Seizoens Vlaaipunt (1/8 vlaai) v.a  €  3,85 

verschillende soorten, o.a.: rabarber feuilleté, 

open appel feuilleté, verse kruisbessen, verse 

pruimen, naar gelang het seizoen en het aan-

bod in de winkel. 

Crème gebakje, Mokka, Likeur of Amaretto 

  €  4,50 

Marsepein gebakje, Amandelbiscuit, bos-

vruchten en marsepein  €  4,75 

Grenache (punt), Amandelbiscuit, vanille 

créme of mokka crème, eiwitschuim en cho-

colade  €  3,80 

 

IJS 

Coupe Banana-Split  €  6,50 

Coupe Aardbei  €  7,00 

Coupe Dame Blanche  €  6,50 

Coupe Advokaat  €  6,50 

Kinderijsje  €  4,30 

 

Caffé Glacé  €  5,50 



 

 

Thee      €  2,60 

Ceylon o.p., Earl grey, Lapsang Sou-

chong, Darjeeling, Japanse Sencha, 

Droum vaan Mestreech, Framboos, Ster-

remix, Camille, Rooibos, Citroen 

 

Verse Muntthee    €  3,20 

Verse Gemberthee   €  3.20 

 

Chai Latte klein    €  3,20 

Chai Latte groot    €  3,90 

 

 

Chocomel warm    €  2,90 

Chocomel warm met slagroom €  3,70 

 

 

WARME DRANKEN 

Koffie      €  2,60 

Koffie “Aux Délices”, Verwenkoffie met 

slagroom, likeur en lekkernij (tegen meer-

prijs ook verkrijgbaar als decafé, espresso, 

cappuccino, etc.)   €  5,20 

Koffie decafé    €  2,80 

Espresso     €  2,60 

Dubbele Espresso   €  3,40 

Koffie Verkeerd    €  3,05 

 

Cappuccino    €  3,05 

Belgische Cappuccino, met slagroom 

i.p.v. melkschuim    €  3,15 

Hazelnoot Cappuccino  €  3,50 

Chocolade Cappuccino  €  3,50 

Witte Chocolade Cappuccino €  3,50 

Caramel Cappuccino   €  3,50 

 

Latte Macchiato    €  3,40 

Hazelnoot Latte Macchiato  €  3,95 

Chocolade Latte Macchiato  €  3,95 

Witte Chocolade Latte Macchiato €  3,95 

Caramel Latte Macchiato  €  3,95 

 

Caffé Glacé    €  5,80 

 

Limburgse Koffie (Met Els La Vera) €  6,50 

Ierse Koffie (Met Whisky)  €  6,50 

Italiaanse Koffie (Met Amaretto) €  6,50 

Franse Koffie (Met Grand Marnier) €  6,50 

Koffie “43” (Met Licor 43)  €  6,50 

Spaanse Koffie (Met Tia Maria) €  6,50 



 

BIEREN 

Van het vat: 

Brand Premium Pilsener 20cl  €  2,70 

Brand Premium Pilsener 50cl  €  5,40 

Brand Weizen 30cl   €  4,60 

 

Uit de fles: 

Amstel Radler    €  3,20 

Amstel Radler 0,0%   €  3,20 

Heineken 0,0%    €  3,20 

Brand Weizen 0.0%   €  4.60 

Brand oud bruin    €  2,70 

Mort Subite, Kriek Lambic  €  3,60 

Grimbergen blond   €  4,20 

Grimbergen dubbel   €  4,20 

Grimbergen tripel   €  4,20 

 

OVERIGE ALCOHOLISCHE DRANKEN 

Port, Sherry, Martini Bianco, Campari 

      €  4,20 

Jonge Jenever, Els Lavera, Coebergh 

bessen, Jaegermeister, Advokaat €  4,50 

Advokaat met slagroom  €  4,80 

Apfelkorn     €  4,20 

Amaretto, Baileys, Grand Marnier rood, 

Licor 43, Cointreau, Drambui, Pernod, 

Whisky, Vodka, Rum   €  4,70 

Cognac      €  5,20 

Aperol Spritz    €  6,20 

 

FRISDRANKEN 

Sisi orange     €  2,60 

Cola Pepsi (Max)    €  2,60 

Seven Up     €  2,60 

Royal Club Tonic    €  2,70 

Royal Club Bitter Lemon  €  2,70 

Royal Club Cassis    €  2,70 

Royal Club Ginger Ale   €  2,70 

Royal Club Appelsap   €  2,80 

Royal Club Jus d’orange  €  2,80 

Lipton Ice Tea    €  2,80 

Lipton Ice Tea GREEN   €  2,80 

Rivella     €  2,80 

Sourcy rood    €  2,50 

Sourcy blauw    €  2,50 

Pure Red, Sourcy rood 0,7l  €  5,70 

Pure Red, Sourcy blauw 0,7l  €  5,70 

 

Crodino     €  3,70 

 

VERS FRUIT 

Jus d’orange vers geperst  €  4,00 

 

MELK en YOGHURT 

Chocomel     €  2,60  

Fristi      €  2,60 

Volle Melk     €  2,60 

 



 

WIJN ROOD 

Cabernet Syrah, Laurent Miguel  

 glas  €  4,25 

 fles €19,50  

 

 

 

WIJN ROSÉ 

Cinsault Syrah, Laurent Miguel  

 glas  €  4,25 

 fles €19,50  

 

 

 

WIJN WIT 

Chardonnay Viognier, Laurent Miguel 

 glas  €  4,25 

 fles €19,50  

 

Muscat de Rivesaltes Plaisir, Arnaud de Vil-

leneuve glas  €  4,25 

 fles €19,50  

 

Prosecco, S.Osvaldo brut glas  €  5,50 

 fles €23,50  


