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Connect



Ons verhaal

Ideeën die knallen, maar geen ruimte om ze uit te voeren?  
Dan is Coffice iets voor jou! 

Coffice is de combinatie van een koffiebar met ontbijt- en lunchmogelijkheden 
én een ondernemerscentrum. Dat laatste bestaat uit flex- en fixed werkplekken, 
kantoren, meeting rooms en een eventruimte.  

Coworken heeft de laatste jaren stevig aan populariteit gewonnen. Door los te 
breken van de gangbare kantoorstructuur leg je makkelijker nieuwe, interessante 
contacten en ben je meer geïnspireerd dan ooit tevoren. Gedaan met dat duffe, 
klassieke kantoor! Hallo Coffice! 

Kom naar Coffice voor je dagelijkse portie cafeïne, voor een productieve meeting 
of een dag werken op een inspirerende plek. Bevalt het je? Kom dan gerust nog 
eens terug. Er is vast een formule die bij je past. 

Stoom aflaten na een drukke werkdag kan in onze bar. In de late namiddag trans-
formeren we van ontbijt- en lunchbar tot de perfecte afterworkplek. Koffie en 
thee ruimen plaats voor bier, wijn, cocktails en lekkere homemade lemonades. 
Coffice draait door tot acht uur ’s avonds. 
 
Coffice, dat is Lennard en Nena. Broer en zus en volbloed Mechelaars: hij neemt 
de dagelijkse leiding op zich en zij is barista van dienst. Samen willen ze van  
Coffice een nieuwe hotspot maken waar je optimaal kan werken en genieten.  

Suggestiekaart
Bier

Gebak

Drankje

Gerecht

Kasteelbier Rouge (8.00% vol)
Heldere dieprode kleur met een lichte pareling en een lichtroze schuim-
kraag, intense aroma’s van rode vruchten en kersen. Zoet in de aanzet, 
daarna uitgesproken toetsen van rood fruit en een licht bittere afdronk.

Witte chocolade cheesecake met passievrucht
Een ongebakken kaastaart met koekjesbodem, licht gevuld met witte 
chocolade en een bescheiden toets van passievrucht.

Kriek Mojito
Biercocktail op basis van Lindemans Kriek, munt, limoen en rum.
Fris, vol van smaak en laag in alcohol. 

Huisgemaakte Falafel met couscous en herfstgroentjes
Balletjes van gestampte kikkererwtjes en een mix van diverse kruiden, 
afgewerkt met couscous en heerlijke herfstgroentjes. Een gerechtje 
afkomstig uit het Midden-Oosten dat voor vele veganisten dé ideale 
vleesvervanger is. 
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Koffie & Gebak

Coffee Plus
Single espresso 
Double espresso 
Americano  
Cortado 
Cappuccino
Flat white
Latte  
Double shot latte
Deca  

“You can still make 
that deadline.”   
- Coffee

Irish coffee (Whiskey)
Italian coffee (Amaretto)
Spanish coffee (Licor 43)

Iced coffee
Iced cappuccino 
Iced latte 
Iced matcha latte

Strong coffee

Iced coffee

Gebak
Brownietaart
Muffin 
(speculoos-caramel, tripple chocolate, chocolate chip)

Croissant   
Chocoladebroodje  
Wortelcake  
Bananenbrood  
Appelwalnotentaart
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Soya-, amandel- of kokosmelk
Pimp your coffee  
(hazelnoot, gezouten karamel, vanille, speculoos, amaretto) 

Slagroom 

+ 0,4 
+ 0,4

+ 0,4

Onze suggestiekaart
Deze suggestiekaart verandert regelmatig. Twijfel dus zeker niet te lang over al 
het lekkers dat we erop aanbieden! Zit je met vragen of allergieën? Trek dan even 
aan de mouw van het zaalpersoneel. Zij helpen je graag verder.

Take-away
Ben je gehaast of heb je nog een snack nodig voor later op de dag? Kijk dan vlug 
even welke gerechten geschikt zijn voor take-away. Staat er een      symbool 
achter de naam van het gerecht? Dan pakken wij dit graag voor je in!

Vegan
Op zoek naar plantaardige alternatieven? Staat er een     symbool achter 
de naam van het gerecht? Dan mag je er zeker van zijn dat er geen dierlijke 
producten werden gebruikt!



Warme chocolademelk
Zwart
Wit
Bruin

Chai latte 
Masala
Kardemom
Lemongrass
Vanille
Dirty chai latte
(chai latte met single espresso)

Matcha soya latte
Kurkuma latte
(kurkuma, kaneel, ahornsiroop, kokosmelk)

Thee & Choco

Choco (Callebaut)

Chai LatteTea
English Breakfast
Mengeling van theesoorten van verschil-
lende herkomst. Perfecte harmonie.

Earl Grey
Mengeling van verschillende Ceylon 
theesoorten, geparfumeerd met olie van 
de bergamotpeer.

China Yunnan Green
Groene thee met een volle, kruidige en 
krachtige smaak.

Elegance
Chinese sencha en zilvernaald (witte 
thee) met aardbeien en een aroma van 
jasmijnbloesem en vanille.

Fruitbang
Vruchtenthee met stukjes appel, citroen-
gras, sinaasappel en aardbei.

Fresh Mint Tea
Gunpowder en verse Marokkaanse munt.

Fresh Ginger Tea
Gember, citroen en honing.
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Wijn & Fris

Wijn (Danny Vanderschueren, Silo’s) 

Bubbels

glas/fles

Echappée Gourmande 
Fruitig, zonnig en fris.

Baglio del Sole - Inzolia
Intense neus met toetsen van banaan en citrus 

en florale invloeden.

Echappée Gourmande 
Fruitige kersen met kruidige toets.

Baglio del Sole - Nero d’Avola
Hint van zwarte kersen, omrand door specerijen 

als kruidnagel en laurier.

Echappée Gourmande 
Mooi zalmroze van kleur. Fruitige, kruidige rosé. 

Sappig en frisdroog van smaak. 

glas/fles

Prosecco Brut Millesimato

Cava Bujones Reserva Brut

Coca Cola/Zero/Light 
Fuze Tea Sparkling 
Fuze Tea Mango Camomille
Fuze Tea Peach Hibiscus 
Fanta  
Almdudler  
Le Tribute ginger beer
Le Tribute tonic 

Chaudfontaine bruis
Chaudfontaine plat

Vers sinaasappelsap 
Homemade lemonade

De koudgeperste sapjes van JusRé zijn 
vers, lekker én seizoensgebonden.  
Ze zitten bomvol vitamines en bevatten 
geen smaakstoffen of bewaarmiddelen. 
Op de bar vind je het huidige aanbod.

Onze wijnen werden met de grootste 
zorg uitgekozen door wijnvriend Danny 
Vanderschueren (Silo’s). Santé!

Fris

Homemade

Verse sapjes (JusRé)

“Chocolate is therapy and you 
don’t need an appointment.”
- Dr. Phil
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Zachte, elegante bubbels en vol van smaak.

Zacht, rond en heel vineus.



Zoet
Griekse yoghurt met seizoensfruit
Met huisgemaakte granola + 2,0

Vegan yoghurt met seizoensfruit
Met huisgemaakte vegan granola + 2,0

Wentelteefjes met seizoensfruit
Potje bruine of witte suiker

American pancakes   
Met vers seizoensfruit en ahornsiroop

American pancakes    
Gebakken appel, amandelschilfers  
en ahornsiroop

Havermout pancakes    
Frambozencoulis

Fruitkommetje    
Seizoensfruit

Bier op fles
Leffe Blond
(AB InBev, 6,6%)

Leffe 0,0
(AB InBev, 0,0%)

Hoegaarden Rosé
(AB InBev,  3%)

Cubanisto
(AB InBev, 5,9%)

Bier met Rum-aroma

Corona Extra
(Grupo Modelo, 4,5%)

Lindemans Kriek
(Lindemans, 3,5%)

Wild Jo
(De Koninck, 5,8%)

Belgian Wild Ale

Duvel
(Moortgat, 8,5%)

Groene Duvel
(Moortgat, 7,5%)

Maneblusser
(Het Anker, 5,8%)

Gouden Carolus Tripel
(Het Anker, 9,0%)

Gouden Carolus Classic
(Het Anker, 8,5%)

Orval
(Abdij Notre-Dame d’Orval, 6,2%)

Bier op tap
Stella Artois 25cl 
(AB InBev, 5,2%)
Stella Artois 33cl 
(AB InBev, 5,2%)
Karmeliet Tripel 
(Bosteels, 8,4%)

Bier
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Ontbijt

Eieren (met toast/brood)
 
Roerei    
Spek  + 2,0 
Gerookte zalm + 3,0
Avocado  + 2,5
Gemarineerde kip + 2,5

Spiegelei “Sunny Side Up” 
Spek  + 2,0
Gerookte zalm + 3,0
Avocado  + 2,5
Gemarineerde kip + 2,5

Omelet   
Spek  + 2,0
Gerookte zalm + 3,0
Avocado  + 2,5
Groentjes  + 3,0
(paprika, champignons, ... )

Gemarineerde kip + 2,5

Zachtgekookt  
Spek  + 2,0
Gerookte zalm + 3,0
Avocado  + 2,5
Gemarineerde kip  + 2,5

ma-za 08u00 - 16u00
zo 09u00 - 14u00

Hartig

“Sleep is like a time machine  
to breakfast.”
- Klaas Vaak
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Ontbijtformules

• Granola, yoghurt, seizoensfruit
• Wortelcake of bananenbrood
• Koffie of thee

• Havermout pancakes  
met frambozencoulis

• Brood, boter, confituur, choco
• Chocoladebroodje of croissant
• Vers sinaasappelsap
• Koffie of thee

Deluxe: glas cava/prosecco +5,0

Yogi

Coffice breakfast

Continental
• Brood, spiegelei, spek
• Verse huigemaakte guacamole, 

boter, confituur, Nutella
• Chocoladebroodje of croissant
• Versgeperst sinaasappelsap
• Koffie of thee

“Multitasking: 
eating breakfast and thinking 
about lunch at the same time.”
- Everyone
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Lunch

Soep van de week   
Brood

Toast met verse guacamole 
Spiegelei  + 2,0 
Spek  + 2,0
Gemarineerde kip + 2,5
Groentjes  + 3,0
Gerookte zalm + 3,0

Toast verse hummus rode biet
Spiegelei  + 2,0
Feta  + 2,0
Avocado  + 2,5

Salade geitenkaas
Honing, sla, gebakken appeltjes,  
geitenkaas, spek, walnoten, rozijnen

Salade scampi
Scampi, curry, sla, appel, tomaatjes

Salade parmaham
Sla, tomaatjes, buffelmozzarella,
parmaham, balsamico, pijnboompitten

Al onze salades worden  
met brood geserveerd.

Gegrilde beenham,  
gebakken appel, gebakken ui,  
honing, rozemarijn 

Brie, vijgenconfituur, rucola,  
pijnboompitten, komkommer    

Gemarineerde kip, kaas,  
rode paprika

Groene pesto, avocado, rucola,  
tomaatjes en rode ui
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Flauta (Spaans broodje)

ma-za 08u00 - 16u00
zo 09u00 - 14u00

ma-za 12u00 - 16u00
zo 09u00 - 14u00

klein/groot

4,2/6,9  

4,2/6,9  

3,8/5,9  

4,5/7,0

Vanaf 12u00 verkrijgbaar



Afterwork

Cocktail

Grissini 
Trio van tapenades

Groentenchips 
Met verse huisgemaakte guacamole

Tapasplankje 
Kaas, olijven, parmaham en salami 

6,0

7,0

12,0

Bites

Aperol Spritz
Aperol, prosecco, soda 
Moscow Mule   
Wodka, Le Tribute ginger beer, limoen
Shanghai Buck  
Rum, Le Tribute ginger beer, limoen
Hugo   
Prosecco, vlierbloesemsiroop, soda
Gin Tonic   
Le Tribute gin, Le Tribute Tonic

7,5

8,5

8,5

7,5

11,5

Strong
Whisky (Jameson) 
Rum (Havana Club Especial)
Gin (Le Tribute Premium)
Amaretto (Disaronno)
Liceur 43
Vodka

6,2

Van 12u00 tot 20u00 verkrijgbaar



“Ask not what you can  
do for your country.  
Ask what’s for lunch.”
- Orson Welles 


