CHOCOLATE & PATEEKES WEEK
Takeaway proeverroute
voor liefhebbers van zoete lekkernij

4—15 MAART 2022

COLOFON & AGENDA
Koekenstad dompelt je jaarlijks onder in een
wereld van koekjes en chocolade. Dit beleef
je in een expositie, twee proeverroutes – de
Chocolade en Pateekes Week – en de Antwerpse
Handjes illustratiewedstrijd. De illustratiewedstrijd Antwerp Hands wordt dit jaar uitgesteld.

KOFFIEKOEKENPAKKET
Over koffiekoeken een aparte tentoonstelling
maken zou wat vreemd zijn. Deze koeken
worden namelijk dagelijks bij de ambachtelijke
bakker op een aantrekkelijke manier uitgestald.
Dat lekkers wordt natuurlijk verorberd. Om
een blijvend spoor achter te laten, bieden we een
koffiekoekenpakket aan.

Coördinatie en realisatie

Piet De Lombaerde: +32 474 31 48 46
Dirk Brentjens (Mortsel): +32 476 90 58 75
antwerpenkoekenstad@gmail.com

+
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Samenstelling
Dirk Brentjens, Piet De Lombaerde en
de deelnemende handelszaken

Verantwoordelijke uitgever
Koekenstad vzw
Bisschoppenhoflaan 384 bus 1, 2100 Deurne

Fotografie
Ben Marien, Tine Wilberts, Dave Vandebriel,
François Van Roosendael, Mortsel WHT en de
deelnemende handelszaken

Illustratie cover
Zhivko – Π

Ontwerp
Studio Pieter Boels

De Chocolate en Pateekes Week zet de patissiers, chocolatiers en delicatessenzaken in de
kijker. Het is een ontdekkingsroute speciaal
voor iedereen die van pateekes, chocolade, ijs,
zoete delicatessen, koffie en thee houdt. Deze
editie loopt van vrijdag 4 maart tot en met
dinsdag 15 maart 2022.

Chocolate & Pateekes Pass

Koekenstad vzw i.s.m. Jangada vzw

Communicatie

INTRO

+

verrassing

Het koffiekoekenpakket
blikken doos + brochure De koffiekoek of boek
De Beukelaer’s Fabrieken + koekenverrassing
Normale prijs: 10 euro
Met kortingsbon op de proeverpas: 7 euro
De brochure De Koffiekoek wordt einde maart
2022 gedrukt. Als u de brochure verkiest in
plaats van het boek, dan wordt dit bij de winkel
genoteerd en zal deze daar vanaf april voor u ter
beschikking zijn.
Het koffiekoekenpakket is beschikbaar bij:
Antwerpen: Helios, Statiestraat 13 - t. 03 239 24 54
Broers van Julienne, Ijzerenwaag 40
t. 03 227 12 03
Lier: FlorEnTine, Rechtestraat 41 - t. 0494 71 73 99
Mechelen: Chocolate Square, IJzerenleen 39
t. 015 64 50 64
Turnhout: Chocolate Square, P.J. Brepolsplein 21-23
t. 014 86 89 58
Actie geldig van 4 t.e.m. 15 maart 2022 en zo lang de
voorraad strekt.

Als je wil deelnemen, koop je een Chocolate &
Pateekes Pass. Deze pas is vanaf half februari
2022 verkrijgbaar bij Visit Antwerpen en alle
deelnemende zaken en is geldig tijdens de
Chocolate & Pateekes Week. De pas bevat tien
coupons waarmee je bij de deelnemende zaken
van lekkers kunt genieten.
Met de pas van 10 euro krijg je ruim meer
dan de aankoopwaarde terug. Het aantal
coupons dat je kan gebruiken bij de winkelier,
wordt in deze brochure op de bladzijde van de
winkel vermeld. Het zijn takeaway producten.
Het is niet toegestaan te nuttigen in de winkel.
Indien het eerste aanbod uitgeput is, wordt
er bij de meeste handelaars een alternatief voorzien. Bij aankoop van een Chocolate & Pateekes
Pass ontvang je deze brochure en een aantal
extra voordelen. Aan de pas zit een kortingsbon
op het koffiekoekenpakket. Deze bon is geldig
tijdens de proeverweek 2022 en zolang de voorraad strekt.

€10

ENKEL GELDIG VAN
4 T.E.M. 15 MAART 2022

www.koekenstad.be
www.antwerphands.be
www.perrette.be

Wij houden ons aan de Covid-maatregelen van de overheid waardoor het kan dat er wijzigingen komen in onze
activiteiten. Veranderingen hierin worden zo snel mogelijk aangekondigd op deze website.
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8TEA5

BOSSUYT

8tea5 is een bubble tea-conceptwinkel aan de
trendy Korte Klarenstraat in hartje Antwerpen.
Ze serveren authentieke Taiwanese bubble tea.
Bubble tea is het nationaal product van Taiwan
dat in de jaren tachtig is ontstaan. De thee wint
enorm aan populariteit in Europa, en nu dus
ook in België. Het product wordt gemaakt op
basis van verse thee, gemixt en geshaket met
smaken en wordt afgemaakt met verschillende
soorten bubbels als toppingen. Een volledige
bubble tea-ervaring gegarandeerd.

Banketbakkerij Bossuyt is een echte familiezaak
die al meer dan 50 jaar gevestigd is in Ekeren.
Onze specialiteiten zijn pralines, fototaarten,
speciale 3D-creaties en huwelijks-stapeltaarten.
Neem een kijkje op de website of onze Facebook-pagina voor vele voorbeelden.
We hebben ook een winkel in het centrum
van Ekeren, waar u een groot assortiment brood,
pistolets, koffiekoeken, gebak en pralines kan
komen bewonderen. Kwaliteit is onze passie!
Kristus-Koningplein 21
2180 Ekeren
03 542 08 50
www.bakkerijbossuyt.be

Korte Klarenstraat 15
2000 Antwerpen
0468 11 37 85
www.8tea5.com
Maa–zat: 12u–19u
Zondag: 12u–18u

Din–vrij: 6u30–18u
Zat: 6u30–17u
Zon: 6u30–12u30

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 mini bubbletea (100 cc)

2 coupons: 1 Elexia gebakje
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BUBBLE WAFFLE CAFÉ

CHÂTEAU BLANC

Wij serveren in ons Bubble Waffle Café ook
heerlijke home made desserten, taarten en
all day breakfast. Wat smaakt er beter dan
een brunch om je dagje te starten? Healthy of
guilty… voor elk wat wils! Ook voor de lunch kan
je bij ons terecht.

In het Bubble Waffle Café kan je terecht voor de
heerlijke Bubble Waffles en koffie, take away or
eat in! Kom de traditionele Hong Kong street
food proberen met een Belgische twist. We
hebben ons eigen recept ontwikkeld voor deze
wafels, zacht van binnen en lekker krokant van
buiten met een heerlijke fijne vanillesmaak.
Create your own Bubble Waffle! Kies je voor
onze Original met suiker en een lekker sausje
of liever de Tasty met een bolletje artisanaal ijs
erbij? En als kers op de taart mag je deze creatie
nog afwerken met een topping…

Wijngaardbrug 2
2000 Antwerpen
0477 26 36 11
www.bubblewaffle.be

Tevens kunt u bij Château Blanc terecht
voor verrassende chocolade geschenkideeën,
Antwerpse handjes, chocolade diamanten,
nostalgisch snoepgoed en de uitgebreide productgamma’s van diverse Belgische luxe-chocolade-merken zoals Dolfin en Café-Tasse.

Château Blanc is een karaktervolle chocolaterie
gelegen in het historisch stadscentrum van
Antwerpen. Naast een uitgebalanceerd aanbod
ambachtelijk bereide pralines, onderscheidt
Château Blanc zich door een ongekende diversiteit aan truffels in de meest uiteenlopende
smaken. Van een klassieke pure cacao-truffel
tot een exotische truffel met chilipeper, de
overheerlijke smaaksensaties en het ongekende
mondgevoel zal iedere gourmet naar meer
doen verlangen.

Torfbrug 1
2000 Antwerpen
0497 76 65 27
www.chocolateonlineshop.com

Don–maa: 10u–17u
Dinsdag en woensdag gesloten

Maa-din: 12u–18u
Don-zon: 12u-18u
Woensdag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 original bubble waffle met bloemsuiker

8

2 coupons: 5 truffels, verpakt
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CHOFLEUR

CREMERIE GERMAINE
Butchery: huisgemaakte ‘boulettes’, sinaasappel’schelletjes’, marsepein ‘worsten’, Antwerps
‘spek’, Gentse ‘neuzen’ of onze onweerstaanbare
ChocoPuur ‘smeerpaté’.
Candyland: nostalgische ‘guilty pleasures’ in
handige wegsmokkelzakjes.

Onze reuze ChoFleur verwelkomt u van op het
voetpad in onze nieuwe winkel met atelier in
Maalderijstraat 3 in hartje Antwerpen.
De Maalderijstraat is het verbindingsstraatje
tussen de Kathedraal en de Grote Markt, vlakbij
het putteke van Quinten Matsys.
Pluk je dag in één van onze shopkes:
Jewelry: een hele etalage rijk aan juweeltjes
van pralines, ter plaatse en artisanaal gemaakt.
Flowershop: kant-en-klare kleurrijke doosjes
met bloeiende ‘ChoFleur’ pralines in maar liefst
36 originele smaken.
Friterie: een grote-, medium- of kleine
portie ‘chocoladefrietjes’, zoals orangettes,
citronettes, pompelettes, gekarameliseerde
amandelstaafjes of marsepein.

Maalderijstraat 3
2000 Antwerpen
03 233 13 08
info@chofleur.com
www.chofleur.com
Maa–zon: 12u–18u30
Dinsdag gesloten

sen van cremerie Germaine zelf ook. Wanneer
gelato zo lekker is, dan moet het ook top zijn. De
huisfilosofie geeft dat perfect weer:
Wees eerlijk.
Wees heerlijk.
Creëer herinneringen.

Een écht goede gelato is zoals een blanco
schilderdoek. Het is een droom, gevuld met
onvergetelijke smaken en een passie voor Italiaanse traditie die je smaakpapillen verwent.
Alles wat nodig is om een huisbereide premium
gelato te maken is een mix van creativiteit,
vakmanschap en de hulp van enkele tevreden
koeien. En dat is wat Cremerie Germaine met
liefde voor het vak doet.
De smaken worden afgestemd op het
seizoen en worden gemaakt van zorgvuldig
geselecteerde ingrediënten. In de open Gelato
Laboratory krijgt de inspiratie de vrije loop om
dié bevroren lekkernijen te maken die je in het
verbruikssalon kunt eten, of aan de schepijstoog
bestelt, of meeneemt. En dat alles in een vriendelijke en leuke omgeving, want zo zijn de men-

Nassaustraat 13
2000 Antwerpen
03 226 37 95
www.cremeriegermaine.be
Din–zon: 13u–22u
Maandag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 3 pralines, verpakt

2 coupons: 2 bolletjes ijs naar keuze
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CROSS ROAST EXPERIENCE STORE

DE BROERS VAN JULIENNE

De Cross Roast Experience Store is gelegen in
hartje Antwerpen en focust zich op de specialty
coffee, tea en cacao. In deze winkel vindt u niet
alleen vers gebrande koffiebonen, losse thee en
pure origin chocolade maar ook alle accessoires
en toestellen die u nodig heeft om de totale koffie- en theebeleving compleet te maken. Uniek is
ook dat de koffiebonen op enkele meters van de
winkel wekelijks worden gebrand, namelijk in
de koffiebranderij Cross Roast gelegen te Oude
Beurs 28.

Bij Julienne en Juliette brengen wij al sinds 1992
lekker eten op tafel. Verse en huisgemaakte
producten die met veel liefde zijn klaargemaakt,
dat is onze filosofie. We spitsen ons toe op een
lichte & verrassende vegetarische keuken met
een ruime keuze aan veganistische opties.
Met veel plezier bakt Julienne ook elke dag
een ruime keuze aan quiches, zoete taarten en
andere lekkernijen. Klassiekers zoals wortelcake,
diverse kaastaarten of chocoladetaart zijn al 25
jaar een vaste waarde op onze kaart. Binnen ons
vast assortiment bieden we ook veganistische,
gluten -en/of lactosevrije taartjes aan.
Bij Julienne kan je ook terecht voor een
uitgebreid assortiment Single Origin chocolades
zoals Marou, Grenada, Original beans, Akessons,
… Deze chocolades zijn stuk voor stuk geproduceerd met aandacht voor mens en natuur.

Wisselstraat 7
2000 Antwerpen
03 226 21 30
www.crossroast.be
Maa–zat: 10u–18u
Zondag gesloten
Koopzondag: 13u–17u
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

Het koffiekoekenpakket is
verkrijgbaar in Ijzerenwaag!
Ijzerenwaag 4
2000 Antwerpen
03 227 12 03
Open maa–zat: 11u–18u
Zondag gesloten (Koopzondagen: 12u–14u)
–
Kasteelpleinstraat 45-47
2000 Antwerpen
03 232 02 03
Open maa–don: 12u–20u
Vrij–zat: 12u–21u
Zon- en feestdagen: 17u30–20u
www.debroersvanjulienne.be
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 stuk Sobat (mokka-chocolade kaastaart) of
Chiquita (cashew-chocoladetaart)

1 coupon: 1 koffie + 1 bokkepootje
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DELREY

DONUTTELLO
DelReY… Al hun patisserie en befaamde pralinencollecties worden steeds zorgvuldig met de
hand gemaakt in eigen atelier.

DelReY is een ambachtelijke chocolatierpatissier gelegen in de prestigieuze diamantwijk van de Antwerpse koekenstad. Ze
werd in 1983 overgenomen door Bernard Proot
en zijn echtgenote Anne Seutin. Met een gedegen opleiding en hands-on ervaring bij Lenôtre
in Parijs en Wittamer in Brussel, en omringd
door een team van gedreven medewerkers,
mag DelReY zich rekenen tot één van de 100
beste patissiers ter wereld. Getuige daarvan het
jarenlange lidmaatschap bij Relais Desserts.
Als snel groeiend bedrijf is DelReY steeds
op zoek naar innovatie. Zo reizen ze de wereld
rond om zich te laten inspireren en hiermee
het beste van verschillende continenten te
combineren. Dit steeds met volle overgave en
passie voor het vak. Want daar draait het om bij

Appelmansstraat 5
2018 Antwerpen
03 470 28 61
www.delrey.be
shop@delrey.be
Maa–zat: 9u–18u
Zon- en feestdagen gesloten
–
Chocolate Lounge
Din–zat: 10u–18u
Zondag en maandag gesloten
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: assortiment gevulde chocoladeparels

14

te blijven, stellen wij je graag voor aan onze best
verkopende ‘Pateekes’: de Caramel Pudding, de
Rijstpap donut (waar mijn Oma gek van is), de
fruitige Aardbei en Banaan donut.

Ooit al een Vlaamse Donut gegeten? Ik deed er
maanden over om mijn Oma eindelijk een donut
te laten proeven. Ze zei altijd: ‘Die Amerikaanse
dingen zijn allemaal te vettig, jong. Geef mij
maar ne koffiekoek!’ Toch is haar zondagse
koffiekoek ondertussen al jaren vervangen door
een Vlaamse Donut van Donuttello.
Een Vlaamse donut is niet vettig, maar licht
en smeuïg. Niet verdronken in te zoete glazuur,
maar overgoten met echte belgische chocolade.
Het is geen snelle snack voor kinderen, maar een
moment van puur genot voor alle leeftijden. Het
is dan ook niet toevallig dat onze donuts de best
beoordeelde van België zijn.
Graag nodig ik je tijdens de Chocolate &
Pateekes Week uit om onze Vlaamse Donuts te
komen proeven. In totaal kan je kiezen uit 21
smaken, maar om in het thema van deze week

Pelikaanstraat 3 (Centraal Station)
2018 Antwerpen
Maa–zat: 10u–18u
Zat en zon gesloten
–
Beddenstraat 2 (Grand Bazar)
2000 Antwerpen
Maa–zat: 10u–18u30
Zat en zon gesloten (Koopzondag: 12–18u)
www.donuttello.com
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 Aardbei of Banaan Donut (niet gevuld)
2 coupons: 1 Caramel Pudding of Rijstpap Donut (Gevuld)

15
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ELISABETH

FRAMBOISE

Elisabeth chocolatier brengt het beste van de
Belgische artisanale chocolade en zoetigheden
samen in 8 winkels. We bieden zowel Belgische
klassiekers als culinaire tradities uit lang
vervlogen tijden aan. Van artisanale melo cakes
over de echte neuzen tot Frederic Blondeel’s
goddelijke chocoladetruffels en heroïsche
chocoladebrokken.Al onze lekkernijen zijn van
superieure kwaliteit. We zoeken onze producten
zorgvuldig uit en werken hoofdzakelijk met
ambachtslui die zoveel mogelijk natuurlijke
ingrediënten gebruiken. Ons aanbod wordt
continu uitgebreid en verfijnd met nieuwe lokale
variëteiten, waardoor ieder bezoek aan Elisabeth
een aangename verrassing is.

Sinds enkele jaren is onze stad een echte
authentieke Belgische patissier rijker. Framboise bevindt zich op een steenworp van het
oude centrum en de paardenmarkt, namelijk
op Klapdorp. Alles wordt van A tot Z op
ambachtelijke wijze gemaakt, zowel de oude
klassiekers als nieuwigheden. Je kan hier ook
terecht voor een heerlijk tasje koffie of een
gezond broodje smos. De bediening gebeurt
steeds met de grootste glimlach.
Korte Gasthuisstraat 35
2000 Antwerpen
03 225 36 57
www.elisabeth.be

Klapdorp 40
2000 Antwerpen
03 225 36 57

Alle dagen open: 10u–18u

Maa–zon: 7u–19u

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 pateeke
(appel, frangipane, pruim, abrikoos,...)

1 coupon: 1 mini melo-cake
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GEWAEGD

GOOSSENS

Patisserie Gewaegd staat voor pure ambacht
en kwaliteit. Ze werken iedere dag met veel
liefde en passie aan hun producten. Je zal hier
enkele klassiekers vinden zoals een eclair of
mille feuille maar de echte specialiteit zijn de
verrassende dessertglaasjes.
Sinds een jaar kan je hier in het weekend
terecht voor verse pistolets en overheerlijke koffiekoeken. Een keuze uit 6 soorten koffiekoeken, waarvan 1 soort iedere maand verandert.
Deze maand worden jullie verwend met een
hazelnootcruffin. Een croissant in de vorm van
een muffin, gevuld met een heerlijke hazelnoot
crème.

Bakkerij Goossens werd in 1884 door Philippe
Goossens gesticht. Vandaag produceert de
vierde generatie bakkers samen met bekwame
medewerkers op dezelfde plek artisanale
producten, volgens authentieke recepten en op
ambachtelijke wijze. Trage kneedprocessen,
langdurige en veelvuldige rijstijden en een
traditionele vloeroven zijn ons geheim. Onze
specialiteiten zijn verscheidene broodsoorten
waaronder het overheerlijke roggeverdommeke
en een resem van speciale broden als suikerbrood, stollen, succadebrood, chocoladebrood, …
Patisserie kan uiteraard niet ontbreken.
We bieden klassieke boterdesserts aan, vaak
vermengd met de beste chocolade ter wereld.
Traditionele gebakjes als sneeuwpateekes, marmercake, alcazar, kaastaarten en appelgebak

Opgelet! Deelname
vanaf 8 tot en met 15 maart

Lange Lozanastraat 129
2018 Antwerpen
03 345 22 28
www.gewaegd.be
Din–vrij: 8u–18u
Zaterdag: 8u–14u
Zondag: 8u–11u

kan je bij ons vinden. Uitmuntend is ook de
dikke speculaas, naar aloud recept gemaakt in
een antieke hartvorm, die nog steeds de initialen PH van onze stichter, draagt.
We hebben ook zoute hapjes zoals de Goossens Pizza. Deze werd in de jaren 1950 na een
Italiëreis door onze chef patissier uitgedacht.
In die tijd waren pizza’s veel minder bekend en
populair dan vandaag.

Korte Gasthuisstraat 31
2000 Antwerpen
03 226 07 91
Din–zat: 7u–19u
Zon- en feestdagen gesloten

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 hazelnootcruffin

1 coupon: 1 koffiekoek
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GÜNTHER WATTÉ CHOCOLADECAFÉ

HELIOS

Een uniek café voor fijnproevers, zoetekauwen
en fashionista’s die van een coffee break net
dat tikje meer verwachten. Watté biedt een
ruim assortiment van koffie, thee, pralines,
dessertwijn, gebak en uiteraard chocolade, om
mee te nemen of ter plekke te consumeren in
een luxueus decor. Een bezoek is een zintuiglijke ervaring: proeven, ruiken, maar ook een
streling voor het oog.
Günther Watté Chocoladecafé wordt
vermeld in Gault & Millau.

Al sinds 1925 een echte familiezaak in het hart
van Berchem. Behalve voor allerlei soorten
koffiebonen kunnen klanten er ook terecht
voor een ruim assortiment aan thee, chocolade,
koekjes, honing en confiserie. Een concept store
avant la lettre.
Juliette en haar man Feliciano zijn reeds
de vierde generatie binnen de familie. Helios
biedt een ruim assortiment van geschenkmanden, speciaalbieren, snoepgoed en leuke lokale
Antwerpse specialiteiten. Laat je verrassen door
de koffie van de maand (gebrand in Berchem) of
laat Juliette haar gang gaan met een verrassingspakket, je zal vast en zeker onder de indruk zijn.
In 1954 deed chocolaterie Meurisse onder
de werktitel ijschocola onderzoek naar chocolade die gesmaakt kan worden in de warme

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen
03 293 58 94
www.watte.be
Din–zat: 10u30–18u
Zondag: 13u–18u
Maandag gesloten

Hier is het koffiekoekenpakket verkrijgbaar!
periodes van het jaar. Het resultaat was de
gevulde reep Zero.
Perrette Ice Choc is gebaseerd op het oorspronkelijke ijschocola concept. Ice Choc Lemon
is een zuivere witte chocolade van een hoog
cacaobotergehalte (27%) met citroen/limoenvulling. Het is verfrissend door het koelsmakend
effect van de vulling. De ice Choc bewaart het
best in de koelkast.

Statiestraat 13
2600 Berchem
03 239 24 54
www.heliosberchem.be
Din–zat: 9u–18u
Zondag en maandag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 2 pralines, verpakt

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 2 repen Perrette Ice Choc, verpakt
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IJSSALON PINGUIN
Ijssalon PINGUIN is al meer dan 80 jaar the
place to be voor ijsliefhebbers, en bovendien een
echte familiezaak met ijs en wafels volgens het
originele recept van de overgrootmoeder.
Ze begon met een grote pot naast een klein
diepvriezertje in de hal van haar woning, later
uitgebreid met twee tafeltjes waaraan de klanten hele middagen zaten te kletsen. Ook bij de
bezoekers van de cinema om de hoek werd ze
enorm succesvol. Vandaag neemt het ijssalon
drie naast elkaar liggende woningen in beslag.
Inmiddels heeft de vierde generatie haar
intrede gedaan en wordt Carine als zaakvoerder
bijgestaan door haar kinderen. De PINGUIN
groeide uit tot een heuse horecazaak, met naast
ambachtelijk ijs en wafels ook pannenkoeken,
broodjes en snacks. Elke dag wordt vers ijs

IN CHOC BY TOM COOSEMANS

gedraaid van zelf gemaakte basisproducten,
en onze echte Brusselse wafels worden nog op
een gasvuur gebakken: krokant vanbuiten en
zacht vanbinnen, zoals het hoort! Alles gebeurt
nu met een moderne insteek, maar met respect
voor de originele recepten en methoden.
Of het nu voor een ijsje of een snack is,
mensen komen nog steeds voor ons authentiek
karakter en de gezelligheid.

Herentalsebaan 268
2100 Deurne
03 321 42 14
www.pinguin-ijssalon.be

Topchocolatier Tom Coosemans is de inspirator
van het In Choc team. In de winkel, op het Antwerpse Eilandje, zie je hem aan het werk in zijn
open atelier. De creatieve duizendpoot werkt
en experimenteert daar met de allerbeste chocolade en met topproducten uit de hele wereld,
zoals vanille uit Tahiti, Piëmontese hazelnoten,
pistachenoten van Bronte of Japanse yuzu.
Het succesverhaal, dat begon in het ouderlijke huis, wordt sinds 2019 erkend door Gault &
Millau. Ook in het buitenland wordt de chocolade gesmaakt, zo exporteert In Choc jaarlijks
onder andere naar Japan.

Nassaustraat 15
2000 Antwerpen
www.inchoc.be

Woe–zon: 12u–18u
Maandag en dinsdag gesloten

Woe–zat: 10u–18u
Zondag: 11u–17u
Maandag en dinsdag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 3 coupons per pass

2 coupons: 1 Brusselse wafel met slagroom

3 coupons: 4 gianduja
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LEBLEU

LINTS
Deze koffiekoek wordt bij ons dagelijks met
veel liefde gemaakt van gerezen bladerdeeg,
chocolade pudding en stukjes chocolade.

Chocomar, de lievelingskoek van Omar.
Omar, één van onze bakkers, is geboren
in Syrië en heeft het vak geleerd in de bakkerij
van zijn oom. Hij verhuisde later naar Jordanië
waar hij ook instond voor de croissantjes en
de koffiekoeken. De Chocomar koek was daar
één van en we hebben deze daarom naar hem
vernoemd.

Een topper van formaat.
Dank u Omar!

Schomstraat 14
2600 Berchem
03 239 05 50
www.bakkerijlebleu.be

Lints laat jou al sinds 1992 genieten van brood,
gebak en patisserie. Ja! Dat is al 30 jaar! Alles
wordt gemaakt met dagverse producten van
topkwaliteit. En met liefde, dat spreekt voor
zich. Wij bij Lints zitten niet graag stil en
zoeken keer op keer naar vernieuwende smaken
en creaties. Ons team staat dag en nacht voor
jou klaar. Wil je een warme bakker die kwaliteit,
creativiteit en klantvriendelijkheid in al zijn
recepten draait? Zoek niet langer, bij Lints is je
broodje zeker gebakken.
Dit jaar maken we een heerlijke theekoek:
zoet, nostalgisch en klassiek.

Vleminckveld 68
2000 Antwerpen
03 226 91 34
Din–zat: 7u–18u
Zondag: 7u–16u30
–
Maantjessteenweg 175
2170 Antwerpen
03 239 31 59
Woe–vrij: 7u–16u
Zat–zon: 7u–14u
Maandag en dinsdag gesloten

Woe–vrij: 7u–18u
Zat–zon: 7u–16u
Maandag en dinsdag gesloten

www.lints.be

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 Chocomar

1 coupon: 1 theekoek
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MANUS

MARY
Bakkerij Manus is niet zomaar een bakker of
patissier. Brood of gebak kopen bij deze warme
bakker wordt een totaalbeleving. Stap eens binnen in hun verzorgde zaak en ervaar het zelf.

Bakkerij Manus is van heinde en verre gekend
voor hun overheerlijke en ambachtelijke chocolade. Sinds enkele jaren werken ze uitsluitend
met Valrhona chocolade, één van ‘s werelds
beste producten op gebied van smaak, prijs en
kwaliteit. Reken daar de topchocolatiers van
Manus bij en je krijgt chocola om duimen en
vingers bij af te likken.
In beide vestigingen van bakkerij Manus
bent u heel de dag door verzekerd van verse
producten in de rekken. Zo ook met Pasen. Tot
en met het laatste moment kan u er vanop aan
dat hier voldoende chocolade eieren in voorraad
zullen zijn. Last minute extra gasten op uw Paasfeest? Dankzij bakkerij Manus zal ook dit op z’n
Paasbest verlopen!

Bredabaan 491
2930 Brasschaat
03 651 30 55
Din–vrij: 6u30–18u
Zat–zon: 7u–18u
–
Dorpsstraat 78
2950 Kapellen
03 665 46 16
Din–vrij: 6u30–18u
Zat–zon: 7u–18u
www.patisseriemanus.be

Uitmuntendheid, traditie en kwaliteit blijven de sleutelwoorden in de wereld van Mary in
de keuze van de grondstoffen, het respect voor
de recepten van de oprichtster, de luxueuze
verpakking en de bediening van de klanten.

Gepassioneerd door chocolade richt Mary Delluc
in 1919 in Brussel een chocoladewinkel op met
als doelstelling chocolade van hoge kwaliteit te
bieden aan haar klanten. Samen met haar meester-chocolatier creëert ze haar eigen creaties en
recepten. Door al deze geboden kwaliteit mag
ze op 1942 haar eerste titel van ‘Gebrevetteerde
Hofleverancier van België’ in ontvangst nemen.
Anno 2013 werd deze titel opnieuw vernieuwd
door zijne Majesteit Koning Filip.
Vandaag produceren onze meester-chocolatiers dagelijks en nog steeds op ambachtelijke
wijze de Mary-pralines gemaakt van ganaches,
pralinés, karamel, crèmes fraîches en marsepein. De met de hand gerolde truffels vormen
een mooie aanvulling op een gamma bestemd
voor de kenners.

Korte Gasthuisstraat 34
2000 Antwerpen
03 233 31 03
www.mary.be
Maa-zat: 10u-18u
Zondag gesloten

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 koffiekoek

2 coupons: 3 pralines, verpakt
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MOMADE CUPCAKES

NEIRYNCK

croissant en een muffin? Geen probleem, de
cruffins van Momade zijn écht wel the best in
town! Wedden dat je er niet genoeg van krijgt?

Zin in een zoete zonde? Voel je vooral niet
schuldig want de zoete zondes van Momade
Cupcakes worden gemaakt met verse ingrediënten! Van homemade cupcakes, macarons
en taartjes tot fijne patisserie en chocolade:
Momade Cupcakes is de place to eat!
Samen met zijn gepassioneerde team zorgt
Mo Lamkoref dagelijks voor een klein, smakelijk gelukje. Niet alleen de bekende cupcakes
met fruitige en fleurige toppings zijn sublieme
smaakbommetjes, ook de vele taartjes en andere
lekkernijen zijn letterlijk om duimen en vingers
van af te likken. Doe de test en laat je tijdens
de chocolade- en pateekesweek overweldigen
door de geur van zoete, verse lekkernijen in de
Momade winkel of in de kiosk in de Stadsfeestzaal. Heb je keuzestress en twijfel je tussen een

Reyndersstraat 37
2000 Antwerpen
03 233 33 23
Din–zon: 10u–18u30
Maandag gesloten
–
Meir 78 / Hopland 31 (Stadsfeestzaal)
2000 Antwerpen
Maa–vrij: 10u–18u30
Zaterdag: 10u–19u
Zondag gesloten (Koopzondag: 11u–18u)
www.momadecupcakes.be

Patisserie Neirynck is een mooie familiezaak in
de gezellige Pulhofwijk in Berchem. Je proeft
hier de liefde voor het vak. Sinds 1992 staan wij
in voor uw dagelijks vers brood, pistolets, koffiekoeken, heerlijke patisserie, ijs en confiserie.
Onze producten worden met kwaliteitsvolle
grondstoffen in eigen atelier bereid.
Dankzij een opleiding in Ter Groene Poorte
in Brugge en verschillende jaren ervaring bij
bekende zaken in het binnenland (Wittamer,
Debaere) en het buitenland hebben we een
grote passie voor het vak opgebouwd. Én voor
onze klanten.
De Noisette die we in deze proeverweek
voorstellen is een nieuwe koffiekoek, met nootjes en chocolade.
Komt u hier mee van genieten?

Marie-Joséelaan 62
2600 Berchem
03 230 34 59
Maa–zat: 7u—18u
Zondag: 7u–15u30
Woensdag gesloten

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 cruffin

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

2 coupons: 3 pralines
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1 coupon: 1 koffiekoek Noisette
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PARTICOLARE

PHILIP’S BISCUITS

Buongiorno! Dat is het eerste wat je hoort als je
bij Particolare binnenstapt, waar de geur van
versgebakken brood, koekjes en gebak je in de
neus waait. Particolare is een Italiaanse microbakery, traiteur en trattoria waar alles met liefde
artisanaal gemaakt wordt, van het brood met
zuurdesem van Italiaanse durumtarwe tot de
verse pastagerechten en de heerlijke schalen vol
koekjes. Je kan er kiezen uit verschillende smaken
koekjes die je meenemen naar de baai van Napels,
zoals citroen met gezouten amandelen.
De koekjes van Particolare zijn een ode aan
de jeugdjaren van chef Maurizio, wiens moeder
graag een dropje sambucalikeur in de koffie
deed. Proef van ons koffie-sambucakoekje en je
zit ook even in de keuken bij de mamma. Waar
Maurizio en zijn broers vaak ontbeten met…
koekjes die ze in hun kop melk of koffie sopten.

Zo is het mysterie waarom er in Italië geen
koffiekoeken worden gegeten meteen opgelost:
ze eten gewoon koeken bij de koffie. In bars krijg
je er soms een cornetto (soort croissant) bij je
koffie, maar bij de mamma thuis mag je koekjes
soppen. Dus zet je maar lekker aan onze ontbijttoog binnen of op de bank onder de kastanjebomen van de Fransenplaats met je cappuccino en
je koekjes, en je waant je in Italië…
Fransenplaats, 2018 Antwerpen
0489 25 50 54
www.particolare.be
particolare.antwerpen@gmail.com
Donderdag: 9u30–16u
Vrij–zat: 9u30–17u
Zon tot woe gesloten

Philip’s Biscuits is ontstaan uit de droom om
een eerlijk artisanaal koekje tot iets meer te verheffen dan een gewoon koekje. We wilden laten
zien dat je ontzettend veel kunt variëren met
smaken en texturen om zo tot een heerlijk en
eerlijk koekje te komen, zonder franjes, maar
vooral ontzettend lekker. Bovendien moesten
koekjes hun plek uit het verleden herwinnen,
toen Antwerpen nog een echte Koekenstad was.
Philip’s Biscuits is een eerbetoon aan het
ambachtelijke koekje. Een geheel van uitgebalanceerde smaken en texturen om je vingers bij
af te likken. Alle koekjes worden volgens traditie dagelijks vers gemaakt in ons bakatelier met
zorgvuldig geselecteerde verse ingrediënten
en echte boter. Ze verrassen subtiel met hun
unieke smaken.

Oude Koornmarkt 8
2000 Antwerpen
Maa-zon: 10u-12u30 & 13u–18u
–
Korte Gasthuisstraat 39
2000 Antwerpen
Maa-zat: 10u-18u
Koopzondagen: 12u-18u
–
Grote Markt 25
2800 Mechelen
015 62 16 66
Maandag: 12u–18u
Din–vrij:10u–18u
Zaterdag: 9u–18u
Koopzondag en zondag in dec: 12u-18u
www.philipsbiscuits.online

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 cappuccino + 2 huisgemaakte koekjes
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1 coupon: 1 brioche met chocolade
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QUETZAL

SANO

Quetzal is dé chocoladebar met een ontembare passie voor chocolade, zijn cultuur en
geschiedenis. Hun producten worden dagelijks
vers en op artisanale wijze gemaakt. Quetzal
staat bekend om hun diverse soorten heerlijke
chocolademelk en choctails. Maak kennis met
hun origine-chocolades uit Ghana, Ecuador,
etc. Deze ervaringen, deze mix van geuren en
smaken is hun passie. Een passie die zij met
jou willen delen. “There’s more to life than
chocolate, but not right now.”

Een plaats waar u zich geen zorgen hoeft te
maken over verdoken en toegevoegde suikers?
Het bestaat!
Sano biedt u een breed gamma van
traditionele producten waar geen gram aan
toegevoegde suiker in te vinden in is, maar met
éxact dezelfde smaak zoals u het altijd gewend
bent. Ontdek deze zorgeloos zoete wereld in
het hartje van de koekenstad en laat u verrassen door de zoete lekkernijen, variërend van
authentieke koffiekoeken tot verfijnde patisserie, maar ook een heel gamma aan traditionele
koekjes en zelfs Brusselse wafels. Voor ieder
wat wils!

Lijnwaadmarkt 11
2000 Antwerpen
03 344 04 41
www.quetzal.be

De Keyserlei 4
2000 Antwerpen
www.sano-concept.com
03 295 43 30

Maa–zat: 12u–22u
Zondag: 12–18u

Maa-vrij: 8u30-19u
Zaterdag: 9u–20u
Zondag: 10u–19u

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

2 coupons: 1 brownie

1 coupon: 1 Antwerpse bolus (kaneelbol)
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SCHOENAERS

SJOKOLAT

Patisserie Schoenaers is sinds 1912 tot ver buiten Antwerpen een synoniem voor uitzonderlijk
fijne patisserie. Naast vers brood, pistolets en
koffiekoeken is er bij Schoenaers ook een uitgebreid assortiment aan fijn dessertgebak en ijs.
Uiteraard worden er ook taarten gemaakt voor
elke speciale gelegenheid.
Onder leiding van Dirk – die telkens
opnieuw de vinger aan de pols houdt wat de
wisselende smaak van zijn trouwe klanten
aangaat en Françoise die het winkelteam leidt
en mee aan de basis van het succes ligt – blijft
Schoenaers een paradijs voor elke zoetebek.
Dagelijks worden hier meer dan tien soorten
koffiekoeken vers gemaakt. Je proeft het verschil!

Goesting in sjokolat? Kom dan snel langs en
ontdek al onze pralines, truffels en tabletten
gepresenteerd in een uniek, eigentijds kader.
Maar wees gewaarschuwd, kiezen zal niet
meevallen gezien het zeer uitgebreide aanbod
aan smaken. Deze varieert van een rijke boterkaramel met fleur de sel, over fijne ganaches
met infusies van bloemen en vruchten, tot
uitdagende vullingen op basis van exotische
specerijen.

Belgiëlei 109
2018 Antwerpen
03 230 71 98
www.schoenaers.be

Alle chocoladecreaties zijn handgemaakt
uit de meest hoogwaardige en smaakvolle
grondstoffen en verrijkt met een niet te onderschatten portie liefde. Onze filosofie: minder
toegevoegde suiker en méér smaak. Kwaliteit
boven alles!

Hoogstraat 33
2000 Antwerpen
03 808 04 49
www.sjokolat.be

Woe–vrij: 7u30–18u
Zat: 7u30–16u
Zon: 7u–16u
Maandag en dinsdag gesloten

Maa: 12u–18u
Don–zon: 12u–18u
Dinsdag en woensdag gesloten

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 koffiekoek

1 coupon: 2 pralines, verpakt
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ST. RITA

TART’O BY HOTEL O

Bakkerij St. Rita biedt voor Chocolate &
Pateekesweek echte Kontichse specfour aan:
een krokant zachte speculaas met Amaretto en
een vulling van zachte cocos.
Een Kontichse bakker vindt dit product uit
in 1920, en tot aan de Tweede Wereldoorlog
wordt dit in grote hoeveelheden geproduceerd.
Hierna komt het in de vergeethoek terecht,
totdat de gemeente het in 2012 van onder het
stof haalt en nieuw leven inblaast samen met
de lokale warme bakkers. In 2017 wordt dit
dorpsproduct erkend als Vlaams streekproduct.

Tarte’0 by Hotel O is de chocolade- en koffiebar
van Hotel O Kathedral. Zoals de naam al doet
vermoeden kan je hier genieten van gebak,
pralines en heerlijke koffie met zicht op de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.
Voor de pralines gingen ze een samenwerking aan met House of Chocolate, een jong
bedrijf opgericht door twee frisse ondernemers
met een boon voor chocolade.

Opgelet! Deelname
vanaf 8 tot en met 15 maart

Met een eigen visie op de chocoladewereld
brengt House of chocolate meer dan een doosje
pralines. Hun originele creaties en verrassende
smaken zorgen voor een totaalbelevenis voor de
grootste chocoladeliefhebbers onder ons.
Hier ga je buiten met een kunstwerkje!

Pierstraat 22
2550 Kontich
03 458 25 20
www.bakkerijstrita.be

Handschoenmarkt 3–5
2000 Antwerpen
03 500 89 50
Info@hotelokathedral.com
www.hotelokathedral.com

Woe–vrij: 7u–18u
Zaterdag: 7u–17u
Zondag: 7u–14u
Maandag en dinsdag gesloten

Alle dagen open: 10u–18u

meeneemconsumptie – max. 3 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 rondje specfour
3 coupons: 1 blokje specfour

1 coupon: 3 pralines, verpakt
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THE DOUGH BAR

TARTOER
Het rauwe (maar veilig om te eten) deeg
staat hier centraal, maar je kunt er ook terecht
voor andere gebakken zoetigheden! Alles is
dagelijks vers gemaakt met veel liefde, en dat
merk je.

Kan u ook moeilijk van het deeg blijven
wanneer u koekjes of cake bakt? Dan is The
Dough Bar in de Reyndersstraat the place to be!
De zaak opende haar deuren in mei 2018. Jade
Theunis bracht het concept mee van haar reis
naar New York. Gepassioneerd en geïnspireerd
als ze steeds is door eten, kon ze het idee niet
meer loslaten. Acht maanden later opende ze
dan haar eigen koekjesdeeg-winkel!

Tartoer is een unieke koffiebar gelegen in het
midden van het historisch centrum op de hoek
van de Korte Koepoortstraat en de Oude Beurs.
Naast koffie serveren we artisanale taarten,
quiches, sandwiches, croques, en nog veel meer.
Dit alles in een decor van oldtimer Vespa’s.
Onze gerechten zijn allemaal vegetarisch en
we hebben ook een vegan aanbod. De vegan
cinnamonrolls zijn een topper! We verwelkomen
jullie met open armen voor een lekker hapje of
drankje in onze gezellige coffeecorner.

Reyndersstraat 29
2000 Antwerpen
www.thedoughbar.be

Korte koepoortstraat 2
2000 Antwerpen
www.tartoer.be

Woe–zat: 12u–17u
Zondag en maandag gesloten

Maa-zon: 10u–18u

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 scoop vanillecake-beslag of chocolate
chip cookie + 1 topping naar keuze

38

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 vegan peanutbutter cookie met walnoten
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TISANE

WAFFLE KINGZ

Gezelligheid, thee, koffie, gebak
Zonder tarwe
Zonder geraffineerde suikers
Vegan friendly
Dat is Tisane in een notendop!

komen. Tarwe en geraffineerde suikers laten we
daarom achterwege, en het percentage biologische en ecologische producten stijgt gestaag.
Op zoek naar een vegan alternatief? Kom
dan zeker eens langs bij tisane, want we voorzien steeds een plantaardige optie.
We kijken al uit naar jullie komst!

Je vindt onze knusse theebar in de historische
Markgravewijk, op het Antwerpse Zuid.
Naar Tisane kom je om te ontspannen en
te genieten met al je zintuigen! Smullen doe
je niet enkel van de 24 soorten TOP-thee en
tisanes, maar zeker ook van onze huisgemaakte
koekjes en gebak, terwijl je je laat meevoeren
door de muziek: old school jazz.
We selecteren onze producten op kwaliteit, stoppen er al onze liefde en kunde in,
om zo tot een buitengewoon eindproduct te

Korte Van Peltstraat 1
2018 Antwerpen
0468 15 60 07
www.tisane-antwerp.be

Wat voorheen een bekend pralinewinkeltje
was, is vandaag een nieuwe zaak voor zoete
lekkernij. De winkel is uniek: een ingebouwde
kiosk zoals er vroeger veel bestonden. Ze zijn
een rariteit geworden in de stad.
Waffle Kingz specialiseert zich in warme
Luikse wafels met of zonder topping. Deze
toppings zijn verrassende eigen creaties.
Laat u verleiden en geniet van een warme
wafel. Het Koekenstad aanbod met de proeverkaart is de normale versie. U kan de wafel mits
een toeslag ook met een topping naar keuze
krijgen.

Maalderijstraat 1
2000 Antwerpen

Don-zat: 9u–18u
Zondag: 9u–17u
Maa-woe: gesloten

Maa–don: 14u–20u
Zaterdag: 14u–20u
Vrijdag en zondag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: een thee met koekje (incl. extra opgieting)
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2 coupons: 1 warme Luikse wafel
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LEKKERS UIT MORTSEL

BONITAS

Mortsel Weer Heerlijk Thuis en Unizo bliezen
de traditionele Mortselse koffiekoeken nieuw
leven in. Hiervoor gaf de familie De Castro het
oude recept van de ‘Lobbeskoek’ aan bakker
Pieter Michielsen. Pieter maakte een hoed
van bladerdeeg en ging met amandeldeeg en
abrikozenjam aan de slag. Het werd een echte
carnavalskoek.
Karnamor, de nieuwe carnavalsvereniging
van Mortsel, ging op zoek naar een broertje
voor de ‘Lobbeskoek’. Met hun aanwijzingen
creëerde Bakker Ivan Meersman een steekvorm, rolde deeg, tekende een patroon en
versneed alles tot een nieuwe, kleurige en
smaakvolle combinatie.
De driehoek wordt de basis van de carnavalskoek, een knipoog naar de ‘steek’ van de
prins. Rond 1700 ging men de hoed aan drie
kanten opslaan en zo ontstond de ‘tricorne’ of
driekantige steek.

Bonitas betekent iets moois, lekkers, iets
heerlijks. Daar willen we in onze patisserie
voor staan. Sinds 2005 werken we daarom
samen met de bekende patisserie-chocolaterie
Manus uit Brasschaat. Het huis Manus bezorgt
dagelijks verse producten die met de hoogste
zorg worden gemaakt. Brood, koffiekoeken,
banket, chocolade,…
Kwaliteit en klantvriendelijke service gaan
voorop in onze waarden.
Edegemsestraat 6
2640 Mortsel
03 449 27 15
www.bakkerijbonitas.be
Din-zat: 7u–18u
Zon: 7u–16u30
Maandag gesloten
meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 koffiekoek
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LEONIDAS BREUGELMANS

MICHIELSEN

Al meer dan 40 jaar heeft de familie Breugelmans de Leonidas-winkel in Mortsel. Zij
hebben één missie: de lekkerste pralines van de
beste kwaliteit toegankelijk maken voor iedereen. Meer dan honderd soorten pralines, stuk
voor stuk gemaakt met uitsluitend 100% pure
cacaoboter. In elke Leonidas-winkel garanderen
we die typische fijne chocoladesmaak, versheid,
kwaliteit en betaalbaarheid. Onze pralines zijn
niet voor niets de favorieten van alle chocoladeliefhebbers. Bij Breugelmans vindt u ook
een assortiment van honing, wijnen, koekjes,
elixir, confituur en geschenkmanden. In de
chocolade & Pateekes Week kunt u proeven van
de heerlijke Leonidas pralines. Smakelijk!

Bij bakkerij Michielsen vindt u brood en gebak,
gemaakt met de beste dagverse producten.
Alles wordt met oog voor klasse en detail
afgewerkt, elke dag opnieuw. De familiezaak
bestaat al 23 jaar. U vindt er patisserie, desserts,
pralines, koekjes en zelfs vers roomijs. Hier
wordt met veel passie gewerkt en dat proeft u.
De vriendelijke bediening krijgt u er gratis bij.
Onze koffiekoeken worden bereid met
echte melkerijboter, dit verschil proef je zeker!

Opgelet! Deelname
vanaf 8 tot en met 15 maart
Antwerpsestraat 150
2640 Mortsel
03 449 99 91
bakkerij.michielsen@telenet.be
www.banketbakkerij-michielsen.be

Antwerpsestraat 29
2640 Mortsel
03 440 27 78
www.leonidasbreugelmans.be

1 coupon: 4 pralines

Maa-zat: 9u–18u
Zondag gesloten

Din–vrij: 7u–18u
Zat: 7u–17u
Zondag en maandag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 koffiekoek naar keuze

1 coupon:
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TARTUFF

THE CHOCOLATE WIZARD
Vera en Noël van Tartuff zetten de traditie van de koekjesbakkers van Mortsel verder
en speciaal voor de zoete wandelaars worden
wafeltjes gebakken.

Voor lekkere maaltijden kan je bij Tartuff in de
Pieter Reypenslei terecht. Pure nostalgie komt
je tegemoet met schitterende reclameborden in
email en glas. Je vindt er de rijkste verzameling
aan koekjestrommels in Mortsel. Het ventje van
Parein lacht je tegemoet.
In de blikken koekjestrommel ‘Mira’ van
Biscuiterie Jespers vond je een ‘wonderbaarlijke’
mengeling van zoete lekkernijen. Het bambiwafeltje was één van de topproducten van Biscuiterie Jespers. 1,5 ton zoete wafeltjes bedekt
met chocolade rolden per dag uit de oven.

In het zomerseizoen is er schepijs, bereid
met uitsluitend verse ingrediënten, geen
smaak- of kleurstoffen, geen kant-en-klaar
mixen. Laat je verleiden door gelato met intense
bittere chocoladesmaak gemaakt met single
origine chocolade uit Peru, tiramisu roomijs
met Marsala wijn of pistache ijs bereid met ‘het
groene goud’ uit Bronte.

Achter de naam The Chocolate Wizard schuilt
een ambachtelijke chocolatier en roomijsbereider. Alle producten worden ter plaatse in eigen
atelier volgens eigen recepten geproduceerd.
Naast pralines met traditionele smaken
vind je hier ook creaties met fruit, kruiden en
specerijen: duindoornbes, framboos met saffraan, passievrucht met dragon,… De combinaties lijken soms bizar maar smaken subtiel en
zorgen voor echte smaaksensaties.

Statielei 6
2640 Mortsel
0485 62 00 79
www.the-wizard.be

Pieter Reypenslei 11
2640 Mortsel
03 237 58 77 – 0477 26 41 27
vienna@skynet.be
Maa–zat: 10u–18u
Zondag gesloten

Din–zat: 10u–18u
Zondag: 12u–18u
Maandag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 koffie of thee + 2 wafeltjes

1 coupon: 100g proefpakket dragee
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ANTWERPEN, DE ZOETE PROVINCIE

A TATIN

Antwerpen heeft een lange traditie van
zoetwaren. Zowel industrieel als ambachtelijk.
De aanvoer van de grondstoffen zoals bloem,
suiker en chocolade via de haven van Antwerpen hebben dit in de hand gewerkt.
Bijna elke stad heeft zijn specialiteiten. Het
Lierse Vlaaike (ca. 1700) is een van de oudste
streekgebakjes van de provincie. In Mechelen
kennen we de Maneblussers (1987), een praline
genoemd naar de bijnaam van de inwoners.
Het Turnhouts troefke (1989) verwijst naar de
speelkaartendrukkunst in deze stad. Het koekje
Herentalse boomkes (1984) benadrukt het
groene karakter van de Kempen. Het Antwerps
handje (1930) komt uit de sage van Brabo, de
Mortselse Lobbeskoek hangt samen met de
Mortselsecarnavalstraditie, het worstenbrood…
Deze bakkers, patissiers, chocolatiers en
confiseries blijven niet op hun lauweren rusten…

Tom Smet en zijn vrouw Mia baten de bakkerij
A Tatin al zeventien jaar uit. Als telg van de
Herentalse bakkersfamilie Van Swartenbroeckx
kreeg ik de stiel in de genen mee. Hier proberen
wij geregeld nieuwe dingen uit. Maar we hebben
ook aandacht voor de gewone, alledaagse
dingen: een goei ‘sjoeke’, een degelijke javanais
of vatel taart.
Onze ambachtelijke koffiekoeken maken we
met bloem van een kleine molenaar uit Frankrijk
en originele Ardense boter. Voor pudding halen
we onze melk bij een boer in Olen. Jawel, echte
koemelk. We gebruiken gist waaraan vitamine D
is toegevoegd. En ons zout bevat extra jodium.
Additieven zoals ‘verbeteraars’ en andere
E-nummers staan niet op het menu. Kwaliteit is
onze specialiteit. Eerlijk, gezond en authentiek
gebak. Dat verschil, dat proef je.

Lichtaartseweg 77
2200 Herentals
Maa-vrij: 6u-18u
Zaterdag: 6u-17u
Zondag: 6u–13u
Donderdag gesloten
–
Riemstraat 25
2350 Vorselaar
Maa–vrij: 6u30–18u
Zaterdag: 6u30–15u
Zondag: 6u–13u, Donderdag gesloten
014 72 71 69
info@atatin.be
www.atatin.be
meeneemconsumptie – max. 1 coupon per pass

1 coupon: 1 koffiekoek
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CHOCOLATE SQUARE

DONUTTELLO

In de degustatieruimte kan je jezelf
even helemaal onderdompelen in de
chocoladewereld.

Middenin het bruisende stadsdeel Turnova vind
je Chocolate Square. Als liefhebber van kwalitatieve chocolade kan je hier je hart ophalen.
Chocolate Square biedt een ruim assortiment
aan chocolade, biscuits en confiserie, waaronder
maar liefst 2 assortimenten pralines: de Chocolate Square Classics zijn de traditionele smaken
in een speels, modern jasje, gemaakt door Cacao
Barry Ambassadeur Jurgen Koens.
Voor de échte liefhebbers zijn er de Chocolate Square Origins, van de hand van meester
chocolatier Geert Decoster. Hij is volgens Gault
& Millau één van de beste chocolademakers van
België. De Chocolate Square Origins Camargue
Caramel won in 2013 een gouden medaille voor
de beste praline op de International Chocolate
Awards in Londen.

Hier is het koffiekoekenpakket verkrijgbaar!
Ijzerenleen 39
2800 Mechelen
015 64 50 64
–
P.J. Brepolsplein 21-23 (Shopping Turnova)
2300 Turnhout
014 86 89 58
Maa–zat: 10u–18u
Zondag gesloten
www.chocolate-square.be
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 2 repen Perrette Ice Choc, verpakt
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te blijven, stellen wij je graag voor aan onze best
verkopende ‘Pateekes’: de Caramel Pudding, de
Rijstpap donut (waar mijn Oma gek van is), de
fruitige Aardbei en Banaan donut.

Ooit al een Vlaamse Donut gegeten? Ik deed er
maanden over om mijn Oma eindelijk een donut
te laten proeven. Ze zei altijd: ‘Die Amerikaanse
dingen zijn allemaal te vettig, jong. Geef mij
maar ne koffiekoek!’ Toch is haar zondagse
koffiekoek ondertussen al jaren vervangen door
een Vlaamse Donut van Donuttello.
Een Vlaamse donut is niet vettig, maar licht
en smeuïg. Niet verdronken in te zoete glazuur,
maar overgoten met echte belgische chocolade.
Het is geen snelle snack voor kinderen, maar een
moment van puur genot voor alle leeftijden. Het
is dan ook niet toevallig dat onze donuts de best
beoordeelde van België zijn.
Graag nodig ik je tijdens de Chocolate &
Pateekes Week uit om onze Vlaamse Donuts te
komen proeven. In totaal kan je kiezen uit 21
smaken, maar om in het thema van deze week

Gasthuisstraat 59
2300 Turnhout
Maa-vrij: 11u-18u
Zaterdag: 10u-18u
Zondag gesloten
–
Geitestraat 14
2800 Mechelen
Din–vrij: 11u–18u
Zaterdag: 10u–18u
Zondag en maandag gesloten
www.donuttello.com
meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 Aardbei of Banaan Donut (niet gevuld)
2 coupons: 1 Caramel Pudding of Rijstpap Donut (Gevuld)

51

FLORENTINE

LANGEN ASEM
cacaobotergehalte (27%) met citroen/limoenvulling. Het is verfrissend door het koelsmakend
effect van de vulling. De ice Choc bewaart het
best in de koelkast.

Aan de voet van de Sint Gummaruskerk in Lier
kan u FlorEnTine vinden, een chocolade- en
delicatessenzaak met tal van lekkers. Een
ruime keuze aan ambachtelijke pralines en
chocoladeartikelen, waaronder het assortiment
Perrette, fijne koekjes, confiserie, Stroobants
koffie, geschenkmanden, confituurtjes van ‘het
landhuys’, handgemaakte kalligrafie kaarten en
zoveel meer...
In 1954 deed chocolaterie Meurisse onder
de werktitel ijschocola onderzoek naar chocolade die gesmaakt kan worden in de warme
periodes van het jaar. Het resultaat was de
gevulde reep Zero.
Perrette Ice Choc is gebaseerd op het oorspronkelijke ijschocola concept. Ice Choc Lemon
is een zuivere witte chocolade van een hoog

Hier is het koffiekoekenpakket verkrijgbaar!
Rechtestraat 41
2500 Lier
0494 71 73 99
Maa-vrij: 9u–12u30 & 13u30–18u
Zaterdag: 9u30–17u
Zondag en dinsdag gesloten
Uitzonderlijk open zondag 6 & 13 maart:
13u–17u30

Langen Asem biedt in de proeverweek haar
overheerlijke ambachtelijke melocake aan: een
verse luchtige marshmallow op een knapperig
boterkoekje en omgeven met een dikke laag
chocolade van melk of fondant. Een hemelse
ervaring bij een lekkere tas koffie of gewoon als
dessertje.

Langen Asem is met recht een nostalgische
snoepwinkel te noemen, en bestaat al vanaf
1968! Generaties Mechelse schoolkinderen
zijn opgegroeid met het snoepgoed uit deze
museumachtige winkel met haar betoverende
etalages. De eigenaar, Jelte Dijkstra, bedient
elke klant nog persoonlijk. Hij vult de papieren
puntzakken met snoep dat uitgestald ligt op de
snoeptoog die al meer dan een halve eeuw dienst
doet in de winkel.
Langen Asem (‘kauwgom’ in het Mechels)
verkoopt een uitgebreid gamma van de heerlijkste (lokale) chocolade- en confiserieproducten
zoals Mechelse maantjes, spekken, pralines,
maar ook koekjes, drop, koffie en thee, bieren,
likeuren en honing(producten).

Sint-Katelijnestraat 12
2800 Mechelen
015 67 72 44
www.langenasem.be
Maa–vrij: 7u45–8u45 & 12u–17u30
Zaterdag: 11u–17u30
Zondag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 2 repen Perrette Ice Choc, verpakt
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2 coupons: 3 ambachtelijke melocakes
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There are a couple of
things in this world that
make you happy.

We already know that chocolate cookies are one of them.
Now let us show you what Artcore can do.

STRATEGY

online identity

INNOVATION

web applications

www.artcoresociety.com

marketing packages

DESIGN

social media support

info@artcoresociety.com

DEVELOPMENT

video

3D visualisations

+32 (0)3 450 71 30

Het beste voor u
Voor iedereen

Belgische chocolade - Sinds 1904

