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MENU

F R I S D R A N K E N

Bru plat / Bru bruis €2,20

Bru plat / Bru bruis 1L €8,50

Fritz Kola €3,00
(H)eerlijke cola, suikervrij en met 
natuurlijke cafeïne, 33cl

Fritz Appel – Kers €3,00
Enkele appels, een paar kersen en 
een handvol vlierbessen, 33cl

Fritz Citroen €3,00
Een minder zoete, verfrissende 
limonade met citroen en sinaas, 
33cl

BIO Appelsap €2.20
Appelsap van oude rassen, 
zoet-zuur

BIO Appel-framboossap €2.80
Sap van eetappels en frisse 
frambozen

Franklin Ginger Beer €3,20
Gebrouwen limonade met 
pittige citrustoets en warme 
gemberaccenten

C H O C O L A D E M E L K

Koude chocolademelk €2,20

Warme chocolademelk €3,50
Melkchocolade van Callebaut

Salty Caramel Choco Latte €5,50
Melkchocolade, caramel pearls, 
slagroom

Nut shot Choco Latte €5,50
Melkchocolade, hazelnootjes, 
slagroom

Extra slagroom  +€0,80

Liever met havermelk +€0,50



B I E R E N
Poes Export (pils) €2,50
4,8% • blond bier van lage gisting, 
lichte gerstsmaak (Tielt)

Poes Blond €3,80
8% • blond, ongefi lterd, hoppig 
met toets van citrus en bloemen

Poes Bruin €3,80
8% 

Oude Geuze Boon 37cl €5,10
7% • ongefi lterd, fruitig en licht kruidig

Kriek Boon 37cl €5,10
4%

Saison Lokaal €4,00

5,5% • Poperings blond saisonbier

Unwanted Tattoo ‘t Verzet €4,00
6,2 % • Zachte IPA met gember

Golden Tricky ‘t Verzet IPA €4,00
7,5% • Blond, tropisch fruit, licht 
zoet, aangenaam bitter (Anzegem) 

Vandestreek Playground IPA €5,00
0,5% • citrus, fruit, aangenaam bitter

W I J N E N
Rosé €4,50/€21,00 fles

Wit €4,50/€21,00 fles

Rood €4,50/€21,00 fles

Entre 2 Monts €6,00/€25,00 fles
Rood: Pinot Noir Entre deux Monts

Entre 2 Monts €6,00/€25,00 fles
Wit : Pinot Entre deux Monts

Gros Manseng Moelleux  €4,50/21,00 fl es
Zoete witte wijn met intense smaken 
van exotisch fruit, Gros Manseng 
Moelleux

La Jara Pinot Grigio €6,00/€25,00 fl es
Bio wit, lichte toetsen van peer, fris 
en levendig karakter

Mont’Albano €6,00/€25,00 fles
Bio rood, -bessen, bramen en bos-
aardbeitjes, soepele tanines, Merlot

A P E R I T I E F  &  M O C K T A I L

Zientje €5,00
Heuvellandse schuimwijn met 
appel & vlierbloesem (Entre Deux 
Monts)

Wiscoutre €7,20
Heuvellandse mousserende wijn, 
methode Champénoise– brut

Gros Manseng Moelleux €4.50
Zoete witte aperitiefwijn

Picon Vin Blanc €6,90
Op de wijze van Hortense

Porto rood/wit €5,00

Martini Bianci €5,00

Aperol Spritz €8,50

Pomelle €5,00
Wijngoed Monteberg Dranouter, 
Als degustief ideaal bij een dessert, 
zoals warme appeltaart, chocolade 
en ijs. Of als aperitief.

Gin ‘ops & Tonic €11,50
Poperingse Gin met Fever Tree

Hendrick’s Gin & Tonic €10,00

Moscow Mule €8,50
Pittig gemberbier met limoen, 
munt en wodka

Rosemary’s mocktail €6,00
Fris & fruitig, peer en rozemarijn 
0.0%

Rabarber Spritz €6,00
Bio-rabarber en vlierbessen,
lichtbruisend 0.0%

Ginger Mocktail €6,00
Pittig gemberbier met limoen en 
munt 0.0%



K O F F I E
Direct Fair Trade Coffee van Or Roastery

Lungo €2,60
Gewone grote kop koffi e

Espresso €2,60
Single shot

Doppio €3,20
Double shot espresso

Cappuccino €3,50
Espresso • melk • melkschuim

Caffe Latte €3,70
Meer melk • espresso • melkschuim

Hazelnoot Latte €4,20
Nut shot • melk • espresso • 
melkschuim

Ginger Latte €4,20
Ginger shot • melk • espresso • 
melkschuim

Iced Cappuccino €3,70
Meer melk • espresso • ijs • 
melkschuim

Liever met havermelk +€0,50

T H E E
Curiosithee, biologische teelt, puur natuur

Wise Water Turtle €3,50
Verkwikkende groene thee

Black Earl Grey €3,50
Engelse citroenthee

Maghrebijnse Munt €3,50
Groene theemelange met munt

Sweet Ginger €3,50
Biologische kruideninfusie

La Vie En Rose €3,50
bessen en rood fruit

Rozenrood €3,50
Van rode rozen uiteraard

Chocola-té €3,50
Zwarte thee, lekker bij chocoladetaart

H O N G E R
zie suggestiebord

Geniet van een heerlijke lunch of diner!

Atelier Hortense is ook een eethuis. Of een bistro. Of hoe noem je dat eigenlijk? Een 
gezellige plek waar je ’s middags en ’s avonds een keuze kunt maken uit een aantal 
gerechten: vis, vlees of veganistisch. Onze huiskok stelt een origineel menu samen, 
degelijke Vlaamse kost of heerlijk verfi jnde keuken.

We houden ook met de kleinsten rekening en voorzien een kindergerecht.
De menu’s van de week vind je op onze Facebookpagina, of vraag er naar. 

i j s
Ambachtelijk ijs van l’Heritage Poperinge

Frisco met nootjes €3,20

Vanille ijs €3,20

Sorbet framboos €3,20

Speculoos €3,20

G E B A K
zie suggestiebord of kijk gerust in de vitrine

Kies jouw stukje taart!

Atelier Hortense is een taartenatelier, taart-en-atelier. In ons atelier maken we 
ambachtelijke taarten, heerlijk gebak en zoete lekkernijen. Greet bakt elke week 
andere taarten, naargelang het seizoen en het aanbod van het fruit. Ze werkt 
met lokale producten en bio plukfruit. Alles is huisgemaakt, al dan niet suiker- of 
glutenvrij. Van cupcakes tot speculoostaart, Rode Berg kaastaart én vegan taarten. 
Het aanbod hangt af van het zonnetje buiten en de goesting binnen.

Vraag gerust welke taart er is. Graag een woordje uitleg? Geen probleem, dat maakt 
jouw keuze wellicht iets makkelijker.


