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ARDELIS (ART-DELICIOUS)
Familiezaak opgericht in 1986
Destijds werden de pralines één voor één handgemaakt vervaardigd in het atelier,
meer-bepaald de oude verbouwde paardenstallingen op dit perceel. 30 jaar later
werd de chocolaterie uitgebreid naar een moderne versie met koffiehuis & ijssalon.
Winkel en verbruikszaal bevinden zich nu in 1 ruimte met zicht op het productie
atelier
Het gebouw is gebaseerd op een traditionele orangerie. Als inrichting en sfeer is
gekozen voor een combinatie van trendy en klassieke elementen die mooi ogen bij
de huisstijl en de groene omgeving.
De kwaliteit van Ardelis ‘Chocolatier & Glacier’ is verzekerd door de jarenlange
ervaring, vakkennis, innovatie en de beste ingrediënten als basis.
Geniet ervan...

Het Ardelis team

IJSCOUPES VAN ONS HUISGEMAAKT ROOMIJS MET VERSE
SLAGROOM
Coupe Vanille
8.20
3 bollen vanille ijs met vers slagroom
Coupe Dame Blanche
9,70
3 bollen vanille ijs, vers slagroom en warme chocoladesaus
Coupe chocolade
9,70
2 bollen chocolade ijs, 1 bol vanille ijs, vers slagroom en warme chocoladesaus
Coupe mokka
9,70
2 bollen mokka ijs, 1 bol vanille ijs, vers slagroom en warme chocoladesaus
Coupe trio
9,70
1bol chocolade ijs, 1 bol vanille ijs en 1 bol mokka ijs, vers slagroom en warme
chocoladesaus
Coupe warme krieken
9.70
3 bollen vanille ijs, vers slagroom en warme krieken
Bordje duo kruidenijs
10.00
1bol citroen-basilicumijs en 1 bol sinaas-tijmijs op limoncello, slagroom met geraspte citrus
en een decoratie van oranjerepel & citroenrepel
Coupe pistache
11.50
2 bollen pistache ijs, 1 bol vanille ijs, vers slagroom, advocaattopping en warme
chocoladesaus
Coupe advocaat
11.50
3 bollen vanille ijs, advocaatlikeur, slagroom en warme chocoladesaus
Coupe frambozen
10,50
2 bollen frambozen ijs, 1 bol vanilleijs, verse frambozen, vers slagroom, frambozensaus en
versierd met frambozen
Coupe aardbeien
10,50
3 bollen vanille ijs, verse aardbeien, vers slagroom en aardbeiensaus
Coupe banaan
10,50
2 bollen banaan-kokosijs,1 bol vanilleijs, verse stukjes banaan, verse slagroom,
bananensaus en warme chocoladesaus
Coupe mango
10,50
2 bollen mango ijs, 1 bol vanille ijs, verse mango, vers slagroom en mangosaus
Coupe Belle Hélène
11,50
3 bollen vanille ijs, gepocheerde peer, vers slagroom en warme chocoladesaus
Coupe Ardelis
24.00
9 bollen roomijs van verschillende smaken met vers fruit, vers slagroom en warme
chocoladesaus

HOORNTJE, GALETJE OF COUPE NAAR KEUZE
SMAKEN: Vanille, chocolade, mokka, speculaas, framboos, mango,

banaan-kokosnoot, citroen-basilicum, sinaasappel-tijm, pistache,
cuberdon, lactose en suikervrij vanille ijs
Prijs per bol meeneem
Prijs per bol verbruik ter plaatse / service
Vers slagroom
Warme chocoladesaus/warme karamelsaus 1 portie
Warme chocoladesaus/warme karamelsaus in potje meeneem 2 personen
Warme gezoete kriekjes

1.90
2.50
1.60
1.60
2.20
2.00

Advocaat
Vers fruit
Toppingsausje (chocolade, framboos, karamel, aardbei, mango, banaan)

2.20
3.20
0.80

HUISGEMAAKTE PANNENKOEKEN
Pannenkoek Normal
6.00
Pannenkoek met kristalsuiker of bloemsuiker of bruine suiker of candida suiker of honing of
confituur en toppingsaus
Pannenkoek Creamy
6,50
Pannenkoek met verse slagroom en carameltoppingsaus
Pannenkoek Chocolat
6,50
Pannenkoek met warme chocoladesaus en chocoladetopping
Pannenkoek Ice
7,00
Pannenkoek met bol ijs (naar keuze) en topping
Pannenkoek Choco Ice
8,50
Pannenkoek met bol ijs (naar keuze), warme chocoladesaus en topping
Pannenkoek Cherry
7,00
Pannenkoek met warme krieken en rode vruchtentopping
Pannenkoek Cherry Ice
8,50
Pannenkoek met bol ijs (naar keuze), slagroom, warme krieken en toppingsausje
Pannenkoek Ice basilicum
9,50
Pannenkoek met citroen basilicumijs en Limoncello likeur
Pannenkoek Calvados ‘Belle Hélène’
10,50
Pannenkoek geflambeerd in Calvadoslikeur met gepocheerde peertjes, verse slagroom,
toppingsaus en een bol ijs (naar keuze)
Pannenkoek Framboos
10,50
Pannenkoek met frambozen roomijs, vers slagroom en framboostopping
Pannenkoek Aardbei
10,50
Pannenkoek met ijs, aardbeien, vers slagroom en aardbeitopping
Pannenkoek Mango
11.00
Pannenkoek met bol mango roomijs, mango fruit, slagroom en mangotopping
Pannenkoek Advocaat
11.00
Pannenkoek met bol vanille roomijs, vers slagroom, carameltopping en advocaatlikeur

PATISSERIE
Chocoladetaart
7.50
Smeuïg stuk huisgemaakte chocoladetaart van pure chocolade
Café gourmand
9.00/pers. 17,00/2pers.
Verwenkoffie met een bordje van heerlijke dessertjes
Tarte tatin
8.50
Warme appeltaart met een bol roomijs naar keuze, vers slagroom en gezoute
karameltopping
Warme appeltaart ‘Ice’
8.50
Warme appeltaart met een bol roomijs naar keuze, vers slagroom en gezoute
karameltopping
Warme appeltaart ‘Cherry ice’
10.50
Warme appeltaart met een bol roomijs naar keuze, vers slagroom, topping en
warme krieken
Warme appeltaart ‘Choco Ice’
10.50
Warme appeltaart met een bol roomijs naar keuze, vers slagroom warme
chocoladesaus
Moelleux
7.50

Warme moelleux met een bol vanille roomijs
*IJSSMAKEN: Vanille, chocolade, mokka, speculaas, framboos, mango, banaan-kokosnoot,
citroen-basilicum, sinaasappel-tijm, pistache, cuberdon, lactose en suikervrij vanille ijs

KOFFIE
Espresso
2.50
De klassieke koffie van de wereld. Perfecte balans in smaak en aroma
Lungo
2,50
Espresso op z’n Vlaams, espresso waar iets meer water door werd geperst
Doppio
3.10
Dubbele espresso
Decafeïne
2.50
Voor liefhebbers van koffie, maar dan zonder cafeïn
Cappuccino
3.30
Gelijke delen koffie, opgestoomde melk en melkschuim
Panna Montana
3.30
Espresso of lungo met slagroom
Latte Macchiato
3.60
150ml opgestoomde melk met een espressoshot
Latte Macchiato Botega
7.75
Latte Macchiato met chocoladelikeur (pure, melk of witte chocoladelikeur)
Latte Macchiato Chaï
4.00
Latte Macchiato met alcoholvrije likeur (Indische kruidenmengling)
Baraquido
7.75
Zoete Latte Macchiato op basis van Licor 43
Espresso Macchiato
3.00
Espressokoffie met melkschuim
Macchiato Doppio
3.30
Dubbele espresso met opgestoomde melk
Originekoffie Ethiopië Yirgacheffe espresso / lungo
2,50
Exclusieve koffie uit Ethiopië, met specifieke zoete toetsen
Originekoffie Colombia La Sofia espresso / lungo
2,50
Exclusieve koffie uit Colombia
Originekoffie Indonesië Mandheling espresso / lungo
2,50
Exclusieve koffie uit Indonesië
Ijskoffie
6.50
Verfrissende espressokoffie met melk, een bol huisgemaakt vanilleroomijs, vers
slagroom en karamelsaus
Italiaanse koffie
7.75
Rietsuiker opgewarmd in Amarettolikeur met koffie en slagroom
Franse koffie
7.75
Rietsuiker opgewarmd in Grand Marnierlikeur met koffie en slagroom
Spaanse koffie
7.75
Rietsuiker opgewarmd in Licor 43 met koffie en slagroom
Irish coffee
7.75
Rietsuiker opgewarmd in whisky met koffie en slagroom
Hollandse koffie
7.75
Rietsuiker opgewarmd in advocaat met koffie en slagroom

THEE & CO
Earl Grey zwarte thee
Zwarte thee Darjeeling
Groene thee China Gunpowder
Rode kruidenthee Oma’s Garten
Caipirinha
Kruidentuin
Kamillethee
Muntthee
Chocolademelk (wit,melk,puur)

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.80

FRISDRANK & WATER
Sinaasappelsap/ace/appelsap
Ice tea
Tonic fever tree indian
Perier
Chaudfontaine
Chaudfontaine bruisend
Coca cola / Coca Cola zero / Fanta

2.50
2.70
3.50
2.80
2.50
2.50
2.50

BIEREN
Jupiler pils 4.90%
Grimbergen donker 6.50%
Grimbergen blond 6.70%
Palm 5.40%
Hoegaarden wit 5.00%
Duvel 8.50%
Duvel TRIPEL HOP 9.50%
Kriek Boon 37.5cl 4.00%
Kriek Boon 25cl
Jupiler 0,0

2.50
3.90
3.90
2.30
2.30
4.00
4.80
4.80
3.50
2.50

CHAMPAGNE & CAVA & WIJN
Champagne
Cava
Glas Sauterne
Glas rode/witte wijn (droog)
Glas Porto Croft Fine Ruby

Coupe 9.00 / Fles 35.00
Coupe 6.00 / Fles 25.00
6.00
Glas 3.90 / Fles 18.50
6.50

COCKTAIL
Gin tonic Bombay sapphire
Gin tonic Monkey 47
Gin tonic Bulldog
Gin tonic Gin mare
Mojito Bacardi superior gold Rum

11.50
13.50
12.00
13.50
9.00

LIKEUREN
Chocoladelikeur witte, pure of melkchocolade
Limoncello Botega

7.50
7.50

Elixir de vilvorde 47%

6.50

/ Elixir d’Alost 35%

OP AANVRAAG KAN U DE ALLERGENENLIJST INKIJKEN VAN ONZE RECEPTUREN.
DE ALLERGENEN KUNNEN WIJZIGEN NAARGELANG DE AANPASSING VAN DE MENUKAART EN/OF DE
RECEPTUREN

CADEAUBON
Wil je graag een vriend(in), familielid of
collega verrassen met een origineel geschenk?
Geef dan onze cadeaubon cadeau.
Stel je cadeaubon samen naar budget aan onze
receptie
•

kies zelf je bedrag

•

in een mooie geschenkomslag

Workshop voor groepen
Bent u met een kleine groep geïnteresseerd in de verwerking van chocolade? Dan kunnen wij
u onze workshop aanbevelen.
In een groep van maximaal 10 personen leert u de basis van het tempereren van chocolade,
het maken van truffels en holgoed en meer.
Maak een afspraak voor één van onze workshops op zaterdagvoormiddag. U wordt gedurende
3 uur ondergedompeld een wereld van chocolade…
Prijs per groep 390 euro: u krijgt recepten, mag zelf chocolade verwerken onder begeleiding
en de producten die u maakt neemt u gratis mee! Achteraf is er de mogelijkheid om in onze
tearoom na te praten en te degusteren.

Atelierbezoek voor groepen
Bent u met een kleine, middelgrote of zelf grote groep geïnteresseerd in ons atelier? Dan
kunnen wij u een atelierbezoek aanbevelen. Gedurende 1 uur nemen wij u mee in onze
wereld van de chocolade, het atelier is meestal in werking en u kan proeven van diverse
producten.
Grotere groepen splitsen we op voor een rondleiding en onze tearoom staat ter beschikking
van de mensen die wachten. Op Afspraak: €5/persoon incl. proevertjes. Inschrijvingen:
info@ardelis.be
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