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Heeft u een allergie? Meld het ons!
Vous avez une allergie? Mentoinnez-la nous!
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EAT

GEZELLIG UIT ETEN
‘T BAKHUIS

Coupe Ulvend 6,3

Vanille- en mokka-ijs / notenmengeling / warme chocoladesaus
Glace vanille et moka / mélange de noix / sauce au chocolat chaud

4

IJSCOUPES
CLASSICS

Coupe Dame Blanche 5,3

Vanille-ijs / warme chocoladesaus
Glace vanille / sauce au chocolat chaud

Coupe Brésilienne 5,5

Vanille- en mokka-ijs / karamelsaus / nootjes
Glace vanille et moka / sauce au caramel /
noisettes

Coupe Café Glacé 5,3

Mokka- en vanille-ijs / koffieroom
Glace moka et vanille / crème de café  

Coupe IJskoffie 5,6

Mokka- en vanille-ijs / espresso
Glace moka et vanille / expresso

Coupe Chocomousse 5,8

Vanille-ijs / chocolademousse
Glace vanille / mousse au chocolat

Coupe Négresco 6,6

Chocolade-ijs / chocolademousse /
warme chocoladesaus
Glace chocolat / mousse au chocolat / sauce au
chocolat chaud

Bol ijs naar keuze 2,1

Coupe met 1 bol ijs naar keuze
Coupe avec 1 boule de glace au choix

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1

Coupe Meringue 7,5

Vanille- en aardbeienijs / meringue /
mengeling van rode vruchten
Glace vanille et fraises / meringue /
mélange de fruits rouge

Coupe Banaan 6,5

Vanille-ijs / banaan / warme chocoladesaus
Glace vanille / banane / sauce au chocolat chaud

Coupe Framboise 6,3
Vanille-ijs / frambozen
Glace vanille / framboises

Coupe Forestier 6,3

Vanille- en bosvruchtenijs / bosvruchten
Glace vanille et fruits des bois / fruits des bois

Coupe Amarena 6,5

Vanille- en kersenijs / Amarenakersen
Glace vanille et cerise / cerises Amarena

Coupe Lucia 7,5

Vanille- en chocolade-ijs / banaan /
druiven / meringue / warme chocoladesaus
Glace vanille et chocolat / banane / raisins / meringue /
sauce au chocolat chaud

Coupe Aardbeien 7,5 (seizoen)
Vanille- en aardbeienijs / aardbeien
Glace vanille et fraise / fraises

Coupe Vers Fruit 8,2

4 bollen ijs naar keuze / vers fruit
4 boules de glace au choix / fruits frais

Crème fraîche

5

IJSCOUPES
SPECIALITEITEN MET YOGHURT

Coupe Yoghurt Frutto di Bosco 7,5

Vanille- en yoghurtijs / yoghurt / bosvruchten
Glace vanille et yaourt / yaourt / fruits des bois

Coupe Yoghurt Frutta 8,2

Vanille- en yoghurtijs / yoghurt / vers fruit
Glace vanille et yaourt / yaourt / fruits frais

Coupe Yoghurt 6,9

Vanille- en yoghurtijs / yoghurt / notenmengeling / honing
Glace vanille et yaourt / mélange de noix / yaourt / miel

Coupe Cioccolato Banaan 7,5

Vanille- en chocolade-ijs / yoghurt / banaan / warme chocoladesaus
Glace vanille et chocolat / yaourt / banane / sauce au chocolat chaud

Coupe Yoghurt Appel Kaneel 7,6

Vanille- en chocolade-ijs / yoghurt / appel / kaneel / honing / noten
Glace vanille et chocolat / yaourt / pomme / cannelle / miel / noix

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1
Crème fraîche
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Coupe Yoghurt Frutto di Bosco

7

Coupe Mon Chérie
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IJSCOUPES
LIKEUR

Coupe Mon Chérie 7,5

Vanille- en kersenijs / Amarenakersen / kersenlikeur
Glace vanille et cerise / cerises Amarena / liqueur de cerises

Coupe Advocaat 7
Vanille-ijs / advocaat
Glace vanille / avocat

Coupe Brazil 7,2

Mokka- en vanille-ijs / koffieroom / noten / koffielikeur
Glace vanille et moka / crème de café / noix / liqueur de café

Coupe Banane Royale 7,8

Vanille- en chocolade-ijs / warme chocoladesaus / banaan / advocaat
Glace vanille et chocolat / sauce au chocolat chaud / banane / avocat

Coupe Mikado 8,5

Vanille- en chocolade-ijs / banaan / chocolademousse / advocaat
Glace vanille et chocolat / banane / mousse au chocolat / avocat

Coupe ’t Bakhuis 9,2

4 bollen ijs naar keuze / vers fruit / meringue / Passoã
4 boules au choix / fruits frais / meringue / Passoã

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1
Crème fraîche
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IJSCOUPES
KIDS

Maya de Bij 3,2

Vanille-ijs / discodip / verrassing
Glace vanille / granulés de couleurs / surprise

Pinocchio 3,7

Vanille-ijs / warme chocoladesaus / verrassing
Glace vanille / sauce au chocolat chaud / surprise

Pipo de Clown 3,7

Chocolade-ijs / warme chocoladesaus / verrassing
Glace chocolat / sauce au chocolat chaud / surprise

Kaboutertje Puntmuts 4,1

Vanille- en aardbeienijs / aardbeiensaus / discodip / verrassing
Glace fraises et vanille / coulis de fraises / granulés de couleurs / surprise

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1
Crème fraîche
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YOGHURTS
GEZOND, SUIKERVRIJ & VAN
ONZE BOERDERIJ

Yoghurt met Muesli 5,6

Muesli / rode vruchten
Muesli / fruits rouges

Yoghurt met Vers fruit 5,8
Vers fruit
Fuits frais

Yoghurt met Granola 5,6
Granola / honing
Granola / miel

Yoghurt met Appel 5,8

Appel / noten / honing / kaneel
Pomme / noix / miel / cannelle

Yoghurt met Banaan 5,8

Banaan, kokos, chocoladevlokken en hazelnoot
Banane, coco, pépites de chocolat et noisette
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Onze huisbereide yoghurt is gemaakt
op basis van levende fermenten.
Dit zorgt voor een betere vertering
van lactose, voor de lichtzure smaak
en het aroma van je yoghurt.
Notre yaourt fait maison est préparé
à partir de ferments lactiques.
Ceux-ci garantissent une meilleure digestion du
lactose et un goût légèrement acide. De plus, ils
permettent de conserver l’arôme de votre yaourt.

Yoghurt met Muesli
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PANNENKOEKEN
HARTIG EN ZOET

Pannenkoeken met kaas 8,7
Crêpes au fromage

Pannenkoeken met kaas en spek 10,7
Crêpes au fromage et lard

Pannenkoeken met ham 8,7
Crêpes au jambon

Pannenkoeken met ham en kaas 10,5
Crêpes au jambon et fromage

Pannenkoeken met spek 9,5
Crêpes au lard

Pannenkoeken met spek en appel 10,7
Crêpes au lard et pommes

Warme keuken - Cuisine chaude I 01/04 - 31/10: 11h00 - 19h00 I 01/11 - 31/03: 11h00 - 18h00
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Pannenkoeken met appel 8,5
Crêpes aux pommes

Pannenkoeken met appel en rozijntjes 8,8
Crêpes aux pommes et raisins secs

Pannenkoeken met warme
Amarenakersen 7,8
Crêpes aux cerises Amarena chaudes

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1
Crème fraîche

Warme chocoladesaus 1
Sauce au chocolat chaud

Pannenkoeken met banaan en
warme chocoladesaus 8,5

Boter 1

Pannenkoeken met vers fruit 9,5

Jam 1

Pannenkoeken met aardbeien (seizoen) 9,5

Nutella 1

Pannenkoeken met suiker 5,9

Luikse siroop 1

Crêpes aux bananes et sauce au chocolat chaud

Crêpes aux fruits frais

Crêpes aux fraises (saison)

Crêpes au sucre

Beurre

Confiture

Nutella

Sirop de Liege  
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Wafel banaan en warme chocoladesaus

Warme keuken - Cuisine chaude I 01/04 - 31/10: 11h00 - 19h00 I 01/11 - 31/03: 11h00 - 18h00
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WAFELS EN
VLAAI

Wafel met banaan en warme chocoladesaus 8
Gaufre aux bananes et sauce au chocolat chaud

Wafel met vers fruit 9
Gaufre aux fruits frais

Wafel met warme Amarenakersen 7,3
Gaufre aux cerises Amarena chaudes

Wafel met aardbeien (seizoen) 9
Gaufre aux fraises (saison)

Wafel met suiker 5,4
Gaufre au sucre

Bol ijs 1,2

Boule de glace

Slagroom 1
Crème fraîche

Warme chocoladesaus 1
Sauce au chocolat chaud

Boter 1
Beurre

Vlaai van de dag 3,5

Jam 1

Warme appelvlaai 4

Nutella 1

Tarte du jour

Tarte aux pommes chaud

Confiture

Nutella

17

HARTIGE
GERECHTEN

Waldkornbroodje
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Soep van de dag 4

Potage du jour
+ Brood en huisgemaakte boter / Pain et beurre maison 1,5

Croque uit het vuistje 4
Croque sans crudités

Waldkornbroodje 6

Sla, tomaat, ei, komkommer, wortel, ajuin en mayonaise
Salade, tomate, oeuf, concombre, carotte, oignon et mayonaise
+ Ham en Kaas / Jambon et fromage 2
+ Zalm / Saumon 2,5
+ Brie 2,5

Versgeperst
Appelsiensap 4,8
Jus d’orange frais

Gerechten met een

zijn vegetarisch. Les plats aves

sont végétariens

Warme keuken - Cuisine chaude I 01/04 - 31/10: 11h00 - 19h00 I 01/11 - 31/03: 11h00 - 18h00.
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WARME DRANKEN
KOFFIE, MELK EN THEE

Cappuccino 2,8
Koffie 2,4

Café
+ slagroom 0,6
crème fraîche

Espresso 2,4

Expresso  
+ dubbel shot 0,6
double shot  

Dubbele espresso / vanille-ijs
Double expresso / glace vanille

Warme chocolademelk 2,8
Chocolat chaud
+ slagroom 0,6
crème fraîche

Thee 2,4

Décaféiné

Ceylon, munt, groen, earl grey, kamille,
citroen of rooibos
Ceylon, menthe, vert, earl grey, camomille,
citron ou rooibos

Latte Macchiato 3

Verse thee 3,5

Decafeïné 2,7

Koffie verkeerd 3
Lait Russe
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Affogato 4,5

Verse munt of gember
Menthe fraîche ou gingembre

ONZE SUGGESTIES
Verwen koffie 5,5

Koffie / vanille-ijs / advocaat / slagroom
Café gourmand – Café / glace vanille / avocat / crème fraîche  

Koffie met advocaat 5,5

Koffie / advocaat / slagroom
Café avocat – Café / avocat / crème fraiche

Onze suggesties zijn ook combineerbaar
met een andere warme drank.
Nos suggestions sont également combinables
avec une autre boisson chaude.
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KOUDE DRANKEN
FRISDRANKEN EN VERSE ZUIVEL

Gerolsteiner 2,2

Naturell / Sprudel

Gerolsteiner 0,75cl 5,5
Naturell / Sprudel

Coca-Cola 2,3

Regular / Light / Zero

Lipton Ice Tea 2,7
Tönissteiner 2,8

Vruchtenkorf / Multifruits

Huisgemaakte yoghurtdranken 5,2
Banaan / Banane
Frambozen / Framboises
Bosvruchten / Fruits des bois
Aardbeien / Fraises

Milkshakes 4,6

Vanille
Chocolade / Chocolat
Mokka / Moka

Milkshakes met vruchten 5,2
Banaan / Banane
Frambozen / Framboises
Bosvruchten / Fruits des bois
Aardbeien / Fraises

Koude melk 2
Lait froid

Koude chocolademelk 2,4
Lait chocolaté froid
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Fanta 2,3
Sprite 2,3
Vergeperst appelsiensap 4,8
Jus d’orange frais

Schweppes 2,7

Bitter Lemon / Tonic / Agrum

Looza 2,7

Orange
Appel / Pomme

BIEREN, WIJNEN & APERITIEVEN

Jupiler 2,3

Rick’s 3,9

Jupiler 0,0 2,9

Blond / Blonde
Bruin / Brune

Hoegaerden 2,5

Val-Dieu 4,2

Leffe 3,9

Blond / Blonde
Bruin / Brune

Rochefort 8 4,5
Trappist / Trappiste

Blond / Blonde
Bruin / Brune
Trippel / Triple

Liefmans Fruitesse 3

Glas huiswijn 4,2
Wit / Blanc
Rosé
Rood / Rouge

Rode Porto 3,5
Porto rouge

Voerdrupke 3,7

Sleedoornjenever
Genièvre de prunellier

La Chouffe 3,9
Duvel 4,1

Huisgemaakte yoghurtdrank
met bosvruchten
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SLEEP

LOGEREN IN DE CRINDAEL
‘T BAKHUIS

BEAUTIFUL DAYS AHEAD
TO SPEND WITH FAMILY & FRIENDS
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De achtertuin van ‘De Crindael’
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DEUGDDOENDE VAKANTIE
IN DE VOERSTREEK
De Crindael is een rustieke hoeve verscholen tussen
de rollende heuvels van de Voerstreek en herbergt
de drie verschillende vakantiewoningen van Het
Bakhuis. Of je nu intiem met z’n twee, gezellig met
het gezin of samen met de hele familie wil komen, in
de Crindael is er altijd een plaatsje voor jou. Je beleeft
de prachtige omgeving en geniet elke ochtend van
een echt boerenontbijt van onze boerderij.

De Lucia
Genieten van de rust of van goed gezelschap terwijl je
omhoog kijkt naar het rustieke houten gewelf van de
voormalige hooizolder. Deze riante vakantiewoning
van maar liefst 200m2 heeft plaats voor wel 10
personen. Ideaal voor een familiereunie, een uitstap
met vrienden of een zakelijke teambuilding.

De Royal
De mengeling van de rustieke gewelfde plafonds en
de zalige luxe, maken dit knus vakantie-appartement
perfect voor romantiek met 2.

‘Genieten van een deugddoende
vakantie en slapen in een oude koestal’
Je slaapt in een Auping bed met luxues linnen
beddengoed, je ontbijt met zicht op de kleurenpracht
van de kruidentuin en wandelt hand in hand door de
mooiste natuur van Vlaanderen.

De Forestier
De kunstzinnig gerenoveerde koeienstal is nu een
prachtige vakantiewoning voor een gezelschap tot 6.
Geniet gezellig samen van de ruime leefruimte,
hang rond in knusse zetels of kokerel in de luxueus
ingerichte keuken.

‘Een oude hoeve door ons ingericht
als heerlijke buitenplek’
Er zijn 3 slaapkamers met elk een eigen badkamer
met douche. Beeld je vanuit de slaapkamer ook nog
even in dat de boer hier een 50-tal jaren geleden op
zijn krukje koeien zat te melken.
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De Lucia

Terwijl je gezelschapsspelletjes speelt aan de lange tafel
kan je op zoek gaan naar de mini-kunstwerkjes die overal
in de muren verscholen zijn. Luister naar het knetterende
haardvuur, lees een boek in de comfortabele zithoek en
geniet ... van de Crindael en van het gezelschap.

Reserveren
Wil jij de Crindael beleven? Dan kan: Scan de QR
code en check of er een plaatsje voor jullie vrij is.
Wil je een zakelijke uitje plannen? Dan hebben we
bijzondere formules voor je klaar. Spreek iemand van
ons aan voor meer uitleg.
Kom het beleven, wij heten je alvast van harte
welkom!

www.hetbakhuis.be/sleep
 @TBakhuisVoeren
 @tbakhuisvoeren

De Forestier

De Royal

De Forestier

DISCOVER

DE BOERDERIJ
‘T BAKHUIS
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FARMING IS NOT A JOB,
IT’S A WAY OF LIFE
De boerderij: Altijd wat te beleven
Van Koe tot Coupe: Dat is ons motto! “De boerderij”
zorgt ervoor dat onze voeding puur en gezond
blijft. Want we zijn een echte werkende boerderij
waar het groene gras, de gezonde lucht en een stel
prachtige koeien samen de lekkerste zuivelproducten
produceren.

Discover: Kom het zelf ontdekken
Op de boerderij is er altijd wat te doen! Heel
het jaar door organiseren we workshops en
events rond het thema landbouw en natuur. Een
Pannekoekenwandeling, een IJsjes-picknick, een
Wijnwandeling, een Workshop Boerderijfotografie,
etc.. Alles staat in teken van landbouw en natuur.
Samen met gepassioneerde experts organiseert het
team van het ‘T Bakhuis een namiddagvullende
workshop of activiteit waar meestal ook nog een
lekker hapje of drankje aan vasthangt achteraf.
Leuk, leerrijk en onderhoudend voor heel het gezin.
Kom het allemaal ontdekken! Check even onze
website om te zien wat we al allemaal voor jullie
gepland hebben.

De korte keten: De boerderij op je bord.
Onze boerderij is een working farm en die heeft zo
haar principes. Weten wat je eet, waar het vandaan
komt en wie het gemaakt heeft: die waardes worden
alsmaar belangrijker voor zowel je eigen gezondheid
als die van je gezin.
Daarom werkt “De boerderij” volgens de visie van
de korte keten: minder schakels tussen producent en
consument om meer kwaliteit, zo snel mogelijk op je
bord te krijgen. Vers voedsel krijgt zo ook weer een
verhaal dat toont: waarom het zo lekker is, waar het
vandaan komt en wie heeft het gemaakt heeft!

Wat kan je krijgen?
Wil jij een stukje boerderij op je bord? Dat kan! Onze
zuivelproducten worden hier in ‘T Bakhuis verwerkt tot
de lekkerste gerechten én je kan ze ook zo onder de arm
nemen: rauwe en gepasteuriseerde melk, karnemelk,
yoghurt (gewoon of op zijn Grieks), yoghurtmousse,
echte boter, kant-en-klaar pannenkoekenbeslag, …
Geef een seintje aan één van onze medewerkers als
je vandaag al een stukje boerderij mee naar huis wil.

www.hetbakhuis.be/discover
 @TBakhuisVoeren
 @tbakhuisvoeren
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Openingstijden
April - Oktober:
Open vanaf 11u00 van donderdag tot en met dinsdag.
Na 19u00 kan je wel nog terecht voor een ijscoupe en
een drankje.
November - Maart:
Open van 11u00 - 18u00 van vrijdag tot en met
maandag.

Reserveren doen we niet, je krijgt gewoon de eerste tafel
die vrijkomt.
Je krijgt 1 rekening per tafel en alle prijzen zijn in euro.
Nous ne faisons pas de réservation. Nous vous proposerons
la première table de libre.
Vous obtenez 1 facture par table et tous les prix sont en
euro.

Heures d’ouverture
Avril - Octobre:
Ouvert à partir de 11h00 du jeudi au mardi. Après 19h00
vous pouvez toujours venir pour une glace et une boisson.

www.hetbakhuis.be/eat
 @TBakhuisVoeren
 @tbakhuisvoeren

Novembre - Mars:
Ouvert de 11h00 à 18h00 du vendredi au lundi.

www.hetbakhuis.be l welkom@hetbakhuis.be l Ulvend 3, 3790 Voeren l Krindaal 11, 3790 Voeren l +32 (0)43 81 11 62

