
CHOCOLATE & PATEEKES WEEK
5—14 MAART 2021 Takeaway proeverroute  

voor liefhebbers van  
koekjes en chocolade



COLOFON & AGENDA EXPO KOEKJES UIT ANTWERPEN
Vrijdag 5 maart t.e.m. zaterdag 27 maart 2021

Stadsfeestzaal, Meir 78, 2000 Antwerpen  
Dinsdag tot en met zaterdag: van 12u tot 17u

Open op koopzondag  7 maart 2021

Hoe komt het dat het Handje met de stad 
Antwerpen wordt verbonden? En wat deed Jos 
Hakker in 1934 met dit symbool? Meer dan 160 
kunstenaars maakten een illustratie van het 
Antwerps Handje.

De ‘negerzoen’ is ouder dan het Antwerpse 
Handje. In Denemarken heet dit cakeje ‘Fløde-
bolle’. Het werd oorspronkelijk enkel in ambach-
telijke ateliers gemaakt. Dit Deense bommetje 
sijpelde via Duitsland en Nederland binnen bij 
De Beukelaer in Antwerpen. Deze lanceerde in 
de jaren 1930 zijn eigen versie: de ‘Melo-cake’.

Gebroeders Jespers startte omstreeks 1922 
in Antwerpen met de productie van beschuiten 
en koekjes. Om de groei te bestendigen kocht 
Petrus Jespers in 1928 een fabriek in de Ant-
werpsestraat te Mortsel. Daar werd een nieuwe 
productie-eenheid gebouwd en rolden de eerste 
Mortselse koekjes, zoals de ‘Kisses’, van de band. 

Toegangsprijzen
Individuele bezoekers: €5 / gratis met inkomticket 
Chocolade & Pateekesweek

GOODIE BAG KOEKJES UIT ANTWERPEN

De goodiebag bevat het standaardboek over het 
Antwerpse Handje, aangevuld met een ruim 
pakket van LU koekjes: Melo-Cakes, Leo, Pim’s ...
Het boek belicht de geschiedenis van de relatie 
tussen Antwerpen en de hand, het ontstaan 
van het Antwerpse Handje als zoete lekkernij. 
Ook het verhaal en de beelden van de reizende 
tentoonstelling met de illustraties in de vorm 
van het handje. De goodie bag is te koop op de 
tentoonstelling.

Prijs: €30 / €20 met het inkomticket expo Koekjes uit 
Antwerpen

Antwerpen Koekenstad dompelt je jaarlijks 
onder in een wereld van koekjes en chocolade. 
Dit beleef je in een expositie, twee proeverrou-
tes – de Pateekes en Chocolade Week – en de 
Antwerpse Handjes illustratiewedstrijd.

De proeverroutes worden uitzonderlijk in 
deze editie van 2021 samengevoegd. De illus-
tratiewedstrijd wordt dit jaar uitgesteld.

Coördinatie en realisatie
Vzw Jangada i.s.m. vzw Koekenstad

Communicatie
Danny Braem: +32 495 54 24 94
Tine Wilberts: +32 473 82 19 13
Dirk Brentjens (Mortsel):  +32 476 90 58 75
antwerpenkoekenstad@gmail.com

Samenstelling
Danny Braem, Dirk Brentjens, Tine Wilberts, 
Piet De Lombaerde

Verantwoordelijke uitgever
Koekenstad vzw, Elisabethlaan 1a, 2600 A’pen

Fotografie
Ben Marien, Tine Wilberts, François Van 
Roosendael, Frank Jespers, Mortsel WHT, Het 
Huys van Buys, Darefoods (Canada), Écomusée 
du fier monde (Canada), vzw Koekenstad en de 
deelnemende handelszaken

Illustratie cover
Zhivko – PI

Ontwerp
Studio Pieter Boels

Productie tentoonstellingspanelen
Milo Profi

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.



INTRO
De Chocolate en Pateekes Week zet de patis-
siers, chocolatiers en delicatessenzaken van 
Antwerpen en Mortsel in de kijker. Het is een 
ontdekkingsroute speciaal voor iedereen die 
van pateekes, chocolade, zoete delicatessen, 
koffie en thee houdt. Deze editie loopt van vrij-
dag 5 maart tot en met zondag 14 maart 2021.

Chocolate & Pateekes Pass
Als je wil deelnemen, koop je een Chocolate & 
Pateekes Pass. Deze pas is vanaf half februari 
2021 verkrijgbaar bij Visit Antwerpen en alle 
deelnemende zaken en is geldig tijdens de 
Chocolade & 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 het dubbele 
in aankoopwaarde terug. Het aantal coupons 
dat je kan gebruiken bij de winkelier, wordt in 
deze brochure op de bladzijde van de winkel ver-
meld. 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 én een inkom-
kaart waarmee je gratis de tentoonstelling 
Koekjes uit Antwerpen kan bezoeken in de Stads-
feestzaal te Antwerpen. Deze expo loopt van vrij-
dag 5 maart tot en met zaterdag 27 maart 2021. 
Aan de inkomkaart zitten twee bons die je op de 
tentoonstelling in de Stadsfeestzaal gratis kunt 
omruilen voor een duo-set Antwerpse Handjes 
postkaarten en een 6-pack Melo-cakes.

 ENKEL GELDIG VAN 
5 T.E.M. 14 MAART 2021€10

www.antwerpenkoekenstad.be

www.antwerphands.be

www.perrette.be



Antwerpen is tussen 1870 en 1960 een creatieve 
pool in de koekjes- en chocoladewereld. Prince, 
Tuc, Leo, Bastogne, Melo-Cake, Cent Wafer, 
Penny, Pim’s, Zip en andere werden bedacht bij 
De Beukelaer en Parein. Prince Fourré (°1927, De 
Beukelaer) en Tuc (°1958, Parein) zijn uitschieters 
en genieten van een internationale bekendheid. 
Een buitenlander fronst verwonderd de wenk-
brauwen: komt dat niet uit Frankrijk?

De eerste koekjes zijn in een ambachtelijk 
atelier ontstaan door inspiratie, werklust, 
ambitie, passie en toeval. Vanaf de industri-
alisering ontwikkelen ook bedrijven nieuwe 
producten. Dikwijls waren dat afgeleiden van 
artisanale vondsten. 

In Antwerpen Koekenstad 2020 gingen 
we uitvoerig in op het Antwerpse Handje. Dit 
geven we hier opnieuw aandacht en voegen er 
één van de populairste chocoladen koekjes aan 
toe: de chocozoen.

Het Antwerpse Handje heeft faam in Antwer-
pen. Het werd in 1934, naar aanleiding van een 
wedstrijd van de vereniging van de bakkers, 
bedacht door Jos Hakker. Het koekje is officieel 
geregistreerd zodat alleen de leden van deze 
federatie  met het origineel recept en onder de 
naam ‘Antwerpse Handjes’ deze koekjes mogen 
maken en verkopen. Zo houdt de bakkersvereni-
ging deze lekkernij uit het industrieel circuit.

Bakker Geert Bossuyt uit Ekeren bakt voor 
de tentoonstelling van Koekenstad 2021 een 
Reuze Hand, op maat van Antigoon. 

Een chocozoen bestaat uit drie onderdelen: een 
koekje met eiwitschuim, omhuld met choco-
lade. De Deense, Noorse en Nederlandse ver-
sies zijn hoger dan de Belgische, Franse, Britse 
en Canadese. De geschiedenis van dit cakeje is 
een verzameling van nationale en internatio-
nale invloeden. 

KOEKJES UIT ANTWERPEN

De basisgrondstof marsh mallow is een plant 
waarvan de wortel wordt verwerkt met honing. 
In 2000 voor Christus wordt dit in het oude 
Egypte door de farao’s gegeten als remedie 
tegen keelpijn en verkoudheid. 

Omstreeks 1850 bereiden de Fransen door 
toevoeging van eieren en suiker hiermee de 
schuimachtige lekkernij ‘guimauves’. Aldus 
spoelt het schuim naar Quebec waar Viau er in 
1900 een cakeje van bakt dat vandaag Whippet 
heet. De Whippet omvat de drie essentiële 
bestanddelen van de huidige chocozoen. 

door Piet De Lombaerde
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Wat nu chocozoen, schuimzoen of in België 
gemeenzaam melocake wordt genoemd, 
heette oorspronkelijk in Europa en Amerika 
‘negerzoen’. De Deense Flødebolle sijpelde 
via Duitsland binnen in Nederland. Deze 
‘negerzoenen’ worden in de Arnhemsche Courant 
van 1921 aangeboden als ‘iets nieuws’. Banket 
en Biscuit B.P. Buys uit Oudenbosch ziet het 
potentieel van dit cakeje en produceert het 
vanaf 1921 artisanaal in eigen atelier. Dat groeit 
vanaf 1947 uit tot een industrieel bedrijf, de 
Nederlandse producent van Buys zoenen.

Buys vertegenwoordigt in de jaren 1920 De 
Beukelaer’s Fabrieken in Zuid-Nederland. Het 
koekje krijgt de aandacht van De Beukelaer 
die rond 1935 start met een eigen productie 
van ‘Melo-cakes’. Hiermee zijn ze trendsetter 
door creatie van het eerste Europese merk voor 
chocozoenen. Deze artisanale fabricage wordt 
na WOII grootschalig en industrieel door een 

nieuw productieproces. In Amerika ontwik-
kelde Alex Doumak een extrusiemethode die 
het mogelijk maakt om marshmallow door 
buisjes te geleiden en tegelijk gedoseerd op 
meerdere koekjes te spuiten.

De Melo-cakes worden in België vandaag 
in de koekjesfabriek van Herentals gemaakt. 
Ambachtelijke chocolatiers experimenteren 
met dit lekkers en hebben meer variëteiten 
in hun assortiment. Patissier en chocolatier 
Manus uit Brasschaat maakt voor deze editie 
van Antwerpen Koekenstad een mega-melo van 
circa 25 cm. 

 
Elke bezoeker van de tentoonstelling krijgt gra-
tis een 6-pack Melo Cakes en twee Antwerpse 
Handjes postkaarten. Smullen maar...

6-pack Milka Melo Cakes
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1. Wie bedacht het koekje voor het ‘Antwerpse Handje’?
  Jos Bakker      Jos Hakker

2. Het oorspronkelijk Antwerps Handje is bedekt met:
  suikersiroop      gesneden amandelnootjes

3. Het koekje van het Antwerps Handje bestaat sinds:
  1954      1934

4. De huidige melo-cake weegt:
  ca 15 g      ca 20 g

5. De populairste chocozoen in Nederland is:
  Melo-cakes      Buys zoenen

6. De Deense chocozoen heet:
  flødebolle      morenkopf

7. De eerste en populairste Canadese chocozoen  
heet vandaag:

  Whippet      Empire

8. Het ‘kisses’ koekje van Biscuits Jespers bestaat uit:
  twee zandkoekjes met chocolade
  een macaron gevuld met eiwitschuim,  

       omhuld met chocolade

WEDSTRIJD ‘KOEKJES UIT ANTWERPEN’

9. Het verhaal van Biscuit Jespers begon in 1922 in de:
  Paardemarkt in Antwerpen
  Antwerpsesteenweg in Mortsel

10. In de topjaren produceerde Biscuits Jespers:
  3 ton koekjes, wafels en speculaas per dag
  4 ton koekjes, wafels en speculaas per dag

11. De melo-cakes werden voor het eerst geregistreerd 
met de naam:

  Mellocakes      Mellow Cakes

12. Melo-cake is ontstaan bij:
  De Beukelaer’s Fabrieken      Parein Biscuits

13. De Mega-Melo van Patisserie Manus weegt:
  ca. 100 g      ca. 150 g

14. Hoe groot is Gi-Hand van Bakkerij Bossuyt:
  ca. 50 cm      ca. 60 cm

15. Kies een nieuwe naam voor de melocake:
  Choco-zoen      Mel-oké
  Melo-tof             Choco-bom
   .................................................

        (eigen voorstel naam)

in samenwerking met Gazet Van Antwerpen

Gelieve dit formulier ingevuld te deponeren in het wedstrijdbakje op de expo Koekjes uit Antwerpen.
 
Er zijn 100 prijzen te winnen: de Gi-hand en Mega-melo, goodiebags ‘Koekjes uit Antwerpen’, 
pakketten Melo Cakes, strips, boeken, Perrette t-shirts, Perrette emaille borden, Perrette blikken 
dozen en een dagprijs van 60 Melo Cakes!

NAAM & VOORNAAM

EMAILADRES EN/OF 
TELEFOONNUMMER

BLOC



Geert Bossuyt van bakkerij Bossuyt uit Ekeren 
maakt voor de tentoonstelling van Koekenstad 
2021 een Reuze Hand, op maat van Antigoon.  
Hij heeft hierover op een A3 formaat een 
ontwerp gemaakt. 

Geert gebruikt voor het deeg het geheim 
recept van de bedenker Jos Hakker. Normaal 
worden de handjes met een vorm uitgestoken 
in het deeg. Dat lukt niet op dit groot formaat, 
dus wordt deze vorm manueel geboetseerd. 
Deze Gi-Hand van de reus Antigoon is ongeveer 
60 cm lang en weegt … en is heel lekker.

Een heus karwei om te maken en op te eten. 
Wie meedoet aan de wedstrijd maakt kans om 
deze hand te winnen.

DE GI-HAND DE MEGA-MELO

Manus uit Brasschaat, maakt voor deze editie 
van Antwerpen Koekenstad een mega-melo van 
circa 25 cm.  Als drager voor het eiwitschuim 
wordt er een koek gemaakt op basis van 
koekjesdeeg, die overtrokken wordt met een 
krokante laag van praliné en pailleté feuilletine. 
Daarop spuit de chocolatier het eiwitschuim. 
Even laten rusten en dan enroberen, dit is 
overgieten met melkchocolade. 

Wie meedoet aan de Koekjes uit Antwerpen 
wedstrijd, kan deze Mega-Melo winnen. Lekker 
smullen met heel de familie!

Geert Bossuyt met de Gi-Hand Herman Janssens met de Mega-Melo
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Park Spoor Noord

DEELNEMERS
ANTWERPEN
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 mini bubbletea (100 cc) naar keuze 
uit het basisassortiment fruitsmaken

8TEA5
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.

 Korte Klarenstraat 15
2000 Antwerpen

0486 11 37 85
www.8tea5.com

Maa–zat: 12u–19u
Zondag: 12u–18u
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

Fréderic Vaucamps heeft van het traditionele 
merveilleux-gebakje een merveilleux revisité 
gemaakt die lichter is dan het origineel. Waar 
oorspronkelijk met créme au beurre werd 
gewerkt is die vervangen door slagroom. Maar 
niet alleen dat: er zitten ook verschillende sma- 
ken in het aanbod. En de merveilleux hebben 
allemaal prachtige namen. Je kan kiezen uit 
‘L’Incroyable’, ‘L’Impensable’, ‘Le Magnifique’, 
Le Sans-Culotte’, ‘L’Excentrique’ en uiteraard 
ontbreekt ‘Le Merveilleux’ niet op het menu.

Daarnaast kan je in deze uitnodigende 
zaak in de Huidevettersstraat ook terecht voor 
ondermeer merengues, gevulde wafels en 
brioches. En alles wordt vers huisgemaakt. Die 
activiteiten kan je ook zien als je voorbij wan-
delt en een blik werpt door de vitrine.

2 coupons: 1 maxi-merveilleux naar keuze

Huidevettersstraat 26
2000 Antwerpen

03 887 74 66
anvers@auxmerveilleux.com

Din–zon: 8u–19u
Maandag gesloten

AUX MERVEILLEUX DE FRED
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

BAKKERIJ LEBLEU
Bakkerij Lebleu is een ambachtelijke bakkerij 
sinds 1949. Een ambacht overgedragen van 
zoon op zoon.De passie is nog steeds te voelen 
in de winkel, de creaties en in het broodassorti-
ment.Passie is noodzakelijk in dit beroep.Elke 
dag vers en elke dag opnieuw.

Het patisserie assortiment bevat pure 
klassiekers en tegelijkertijd ook moderne, pure 
creaties met een eigen sobere look.Wij verwel-
komen u van harte en maken u graag wegwijs 
in ons assortiment. Schomstraat 14

2600 Berchem
03 239 05 50

www.bakkerijlebleu.be

Woe–vrij: 7u–18u
Zat–zon: 7u–16u

Maandag en dinsdag gesloten

2 coupons: 1 tompoes of citroenmerengue gebakje
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

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 Face-
book-pagina voor vele voorbeelden.

We hebben ook een winkel in het centrum 
van Ekeren, waar u een groot assortiment 
brood, pistolets, koffiekoeken, gebak en prali-
nes kan komen bewonderen. Kwaliteit is onze 
passie!

2 coupons: 1 ‘Elixia’ gebakje

BOSSUYT

Oorderseweg 122
2180 Ekeren
03 541 09 40

Open woe–vrij: 7u–12u30
Zat–Zon: 7u–15u

–
Kristus-Koningplein 21

2180 Ekeren
03 542 08 50

Open din–vrij: 6u30–18u
Zat: 6u30–17u

Zon: 6u30–12u30

www.bakkerijbossuyt.be
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 original bubble waffle met bloemsuiker

BUBBLE WAFFLE CAFÉ
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…

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. 

Wijngaardbrug 2
2000 Antwerpen

0477 26 36 11
www.bubblewaffle.be

Aangepaste opening tijdens sluiting horeca:
Vrij–maa: 10u–17u
Din–don gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

CREMERIE GERMAINE
Een écht goede gelato is zoals een blanco 
schilderdoek. Het is een droom, gevuld met 
onvergetelijke smaken en een passie voor Ita-
liaanse 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 vrien-
delijke en leuke omgeving, want zo zijn de men-

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.

Nassaustraat 13
2000 Antwerpen

03 226 37 95
www.cremeriegermaine.be

Din–zon: 13u–22u
Maandag gesloten

2 coupons: 2 bolletjes ijs naar keuze
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

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 kof-
fie- 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.

CROSS ROAST EXPERIENCE STORE

Wisselstraat 7
2000 Antwerpen

03 226 21 30 
www.crossroast.be

Maa–zat: 10u–18u
Zondag gesloten

Koopzondagen: 13u–17u

1 coupon: 1 koffie + 1 praline
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

Toen Désiré Smidts nog een leerjongen was in 
de banketbakkerij Lacquemant in het Noord-
Franse Lille (Rijsel), creëerde hij zelf een nieuwe 
lekkernij. Uit een bolletje deeg dat hij in een 
wafelijzer stopte, toverde hij een ronde, platte 
koek die hij opvulde met een heerlijke siroop 
waarvan hij enkel het recept kende. Deze lek-
kernij doopte hij ‘Lacquemant’, naar de naam 
van zijn werkgever. Deze Lacquemant kende 
van meet af aan een enorm succes en is ook nu 
nog – honderd jaar later – een culinair begrip 
dat in België op de grootste kermissen aan de 
man wordt gebracht door Désiré, ondertussen 
‘Desiré de Lille’ geworden.

Deze familiale traditie wordt met een 
onverminderd enthousiasme verdergezet en 
deze culinaire specialiteit wordt op kermissen, 
in tearooms of in verkooppunten in België en in 
het buitenland aangeboden.

DÉSIRÉE

Schrijnwerkersstraat 16
2000 Antwerpen

03 233 62 26
www.desiree.be
info@desiree.be

Alle dagen open: 12u–18u

1 coupon: 1 Lacquemant
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

Banketbakkerij Dhollander-Heirman staat 
al meer dan vrijfig jaar garant voor een groot 
assortiment ambachtelijke producten, dagelijks 
vers bereid met enkel de beste grondstoffen. 
Smaakvol brood, krakend verse pistolets, boter-
koeken en boterdessert met échte boter (zoals 
het moet en dat proef je), een seizoensgebonden 
aanbod patisserie en huisgemaakt roomijs. 

Sinds jaar en dag zijn we hofleverancier 
van Sinterklaas en de Paashaas met chocola-
destukken die in eigen huis worden gemaakt. 
De laatste jaren is er nog meer energie en 
passie gestoken in ons ruim aanbod pralines 
met zowel klassieke vullingen als originele en 
eigentijdse combinaties (mojito, gin-tonic, 
basilicum,…).

Wij verwelkomen u graag in ons atelier.

DHOLLANDER

Herentalsebaan 196–198
2160 Wommelgem

03 321 06 68
www.patisserie-dhollander.be

Woe–zat: 6u45–18u
Zon: 6u45–17u

Maandag en dinsdag gesloten

2 coupons: 1 aardbei-gebakje
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Kaasbrug 2
2000 Antwerpen

03 568 85 71

Maa, din, don: 7u–18u 
Vrij: 7u–15u

Zat–zon: 8u-15u
Woensdag gesloten

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 koffie + 1 croissant

Met de charme van onze ambachtelijke 
bakkerij, een goede sfeer en lekkere dagverse 
producten, verwennen wij graag al onze 
klanten. Dagelijks vers brood, pistolets, 
heerlijke gebakjes, koffiekoeken en zoveel meer! 
Daarvoor kan u bij ons terecht. 

Van belegde broodjes, een snelle hap tot 
een uitgebreid ontbijt of lunch, wij bedienen u 
met onze grootste glimlach in onze tearoom. 
Liever een heerlijke gebakje met een tas koffie 
erbij? Bij ons kan je jezelf eens goed verwennen. 
Kortweg, voor ieder wat wils!

DINÉ
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© Patricia Gooijens

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 mini mello-cake

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.

ELISABETH

Korte Gasthuisstraat 35 
2000 Antwerpen

03 225 36 57
www.elisabeth.be

Din–zat: 10u–18u
Zondag en maandag gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 pateeke naar keuze

Sinds twee jaar is onze stad een echte authen-
tieke 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 ambachte-
lijke 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.

FRAMBOISE

Klapdorp 40
2000 Antwerpen

03 225 36 57

Alle dagen open: 7u–19u
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

GOOSSENS
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 suiker-
brood, 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, mar-
mercake, alcazar, kaastaarten en appelgebak 

kan je bij ons vinden. Uitmuntend is ook de 
dikke speculaas, naar aloud recept gemaakt in 
een antieke hartvorm, die nog steeds de initia-
len PH van onze stichter, draagt. 

We hebben ook zoute hapjes zoals de Goos-
sens 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.

2 coupons: 1 rabarbertaartje

Korte Gasthuisstraat 31
2000 Antwerpen

03 226 07 91

Din–zat: 7u–19u
Zon- en feestdagen gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

GÜNTHER WATTÉ CHOCOLADECAFÉ
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 zintuig-
lijke ervaring: proeven, ruiken, maar ook een 
streling voor het oog.

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Din–zat: 10u30–18u
Zon: 13u–18u

Maandag gesloten

1 coupon: 2 pralines, verpakt
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

HELIOS

1 coupon: 2 chocozoenen of 1 marsepeinen hondje

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 geschenkman-
den, 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 verrassings-
pakket, je zal vast en zeker onder de indruk zijn.

In 2010 won Helios de eerste editie van de 
gouden glimlach een wedstrijd waarbij meer dan 
50.000 mensen een stem uitbrachten voor hun 

favoriete buurtwinkel. En die service en glimlach 
zie je nog steeds bij elke klant. Een buurtwinkel 
zoals je ze niet meer vindt.

Voor de chocolade en pateekes week zet 
Helios een chocozoen in de kijker van een jong 
dynamisch ambachtelijk bedrijf Gust Royal en 
een marsepeinen hondje van het ambachtelijk 
bedrijf Massepain Sleeubus,  dat nu onder de 
naam Louis d’Anvers gaat.

Statiestraat 13
2600 Berchem
03 239 24 54

www.heliosberchem.be

Maa–zat: 9u–18u
Zondag gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 bolletje ijs naar keuze

In ijssalon ’t Bieke kan u meer verwachten dan 
alleen de heerlijke , huisgemaakte ijsjes. Hier 
vindt u ook versgebakken pannenkoeken en 
versgebakken Brusselse wafels maar dan wel 

‘op zijn Antwerps’.  Midden in het shoppingcen-
trum van Antwerpen kan u hier tot rust komen 
met een tasje koffie met heel wat lekkers erbij. 

Voor wie het iets minder zoet mag zijn, 
hebben wij de echte, Belgische croque monsi-
eur of toast kannibaal op de kaart staan, zoals 
die alleen in Vlaanderen wordt geserveerd. Ook 
voor broodjes kan u hier terecht en vraag dan 
vooral naar de ‘smoskes’.  

Tot de volgende keer … in ’t Bieke!

IJSSALON ‘T BIEKE

Korte Gasthuisstraat 8
2000 Antwerpen

03 231 61 59

Maa–zat: 10u–18u
Zondag gesloten

Opgelet, geen takeaway!  
Enkel deelname als de horeca open mag. 
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

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 klan-
ten 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 
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.

2 coupons: 1 Brusselse wafel met slagroom

IJSSALON PINGUIN

Herentalsebaan 268
2100 Deurne
03 321 42 14

www.pinguin-ijssalon.be

Din–zat: 11u–18u30
Zon: 12u–18u30

Maandag gesloten
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meeneemconsumptie – max. 3 coupons per pass

In het hart van het bruisende Eilandje vind je de 
chocoladeboetiek van Tom Coosemans. Hoewel 
deze jonge chocolatier nog maar net gestart is, 
heeft hij al een stevige reputatie opgebouwd 
bij chocoladeliefhebbers uit binnen- en buiten- 
land, en zelfs een vermelding in Gault&Millau. 
Zijn geheim? Da’s simpel; passie en ambacht. 
Enkel ingrediënten van de allerhoogste kwaliteit 
worden door hem gebruikt voor zijn eetbare 
kunstwerkjes. En zoals het een échte Belgische 
ambachtelijke chocolatier betaamt maakt hij 
alles zelf. Van begin tot einde. 

Laat je verbazen door de frisse, eigenzinnige 
creaties van IN CHOC by Tom Coosemans.

Nassaustraat 15 
2000 Antwerpen
www.inchoc.be

Woe–zat: 10u–18u
Zon: 11u–17u

Maandag en dinsdag gesloten

3 coupons: 4 gianduja
2 coupons: 2 melocakes

IN CHOC BY TOM COOSEMANS
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

KLEINBLATT
De Joodse bakkerij Kleinblatt opende voor het 
eerst haar deuren in 1903, in Polen. Rond 1920 
emigreerde de familie naar Antwerpen en 
opende hier een nieuwe bakkerij. Zij vestigden 
zich dicht bij het Centraal Station, waar zij tot 
vandaag verblijven.

Sinds 1903 zit de familie in het vak en dat 
merk je aan hun internationale bekendheid. 
Vandaag wordt de zaak geleid door de kleinkin- 
deren, de schoonkinderen en de achterklein-
kinderen. En dit met de steun van een 20-tal 
medewerkers.

Naast het enorme assortiment aan eigen 
specialiteiten van brood en gebak is Kleinblatt 
ook befaamd om zijn kaastaart (‘beste van Ant-
werpen’ volgens GVA), kaaskoeken, koffiekoe-
ken, pralines, feesttaarten, ijs en huisgemaakte 

deegwaren. Je vindt Kleinblatt’s producten, 
naast in haar eigen winkel, ook in een 20-tal 
andere winkels in Antwerpen en Brussel.

Interessant om weten is dat Kleinblatt een 
grote diversiteit aan lactosevrije gebakjes maakt 
en dat alle broden en broodjes lactosevrij zijn.

2 coupons: gebak naar keuze 

Provinciestraat 206
2018 Antwerpen

03 233 75 13
www.kleinblatt.be 

Maa–don & zon: 6u—18u30
Vrij: 6u—16u

Zaterdag gesloten

28



meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

MANUS

1 coupon: 2 melocakes

Bakkerij Manus is van heinde en verre gekend 
voor hun overheerlijke en ambachtelijke choco-
lade. 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 Paas-
feest? Dankzij bakkerij Manus zal ook dit op z’n 
Paasbest verlopen!

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

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
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 3 pralines

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 mees-
ter-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-choco-
latiers dagelijks en nog steeds op ambachtelijke 
wijze de Mary-pralines gemaakt van ganaches, 
pralinés, karamel, crèmes fraîches en marse-
pein. De met de hand gerolde truffels vormen 
een mooie aanvulling op een gamma bestemd 
voor de kenners.

Uitmuntendheid, traditie en kwaliteit blij-
ven 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.

Korte Gasthuisstraat 34
2000 Antwerpen

03 233 31 03
www.mary.be

Maa-zat: 10u-18u
Zondag gesloten

MARY
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 melo cupcake met melkchocolade en karamel

MOMADE CUPCAKES
Wanneer je de winkel van Momade Cupcakes 
betreedt, kun je niet ontsnappen aan de geur van 
de vers bereidde lekkernijen. De chocolade wordt 
door eigen chocolatier omgekneed tot de mooiste 
vormen en creaties. Momade’s welbekende melo 
cake is de perfecte match van de handgemaakte 
marshmallow, het zanddeegkoekje en de romige 
karamel die rijkelijk is overgoten met de lekkerste 
Belgische melkchocolade.  

Mo Lamkoref begon met het bakken van 
zijn passie in de kleine kelder van het pand 
in de gezellige Reyndersstraat. Zijn streven 
is nog altijd hetzelfde gebleven; mensen een 
geluksmoment bezorgen tijdens het eten van 
Momades’ creaties. Met de drie bestaande 
vestigingen en de komst van een vierde, is 
Momade Cupcakes certainly in for the win! 

Goesting in andere homemade sweets? De 
cupcakes, patisserie, macarons, taarten en muf-
fins zijn stuk voor stuk handmade in Belgium!

Reyndersstraat 37
2000 Antwerpen

03 233 33 23

Din–zon: 10u–18u30
Maandag gesloten

–
Stadsfeestzaal

Meir 78, Hopland 31
2000 Antwerpen

Maa–vrij: 10u–18u30
Zaterdag: 10u–19u

www.momadecupcakes.be
info@momadecupcakes.be
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass (zolang de voorraad strekt)

NEUHAUS
Al meer dan 160 jaar – sinds onze stichter Jean 
Neuhaus zijn boetiek in de Brusselse Konin-
ginnegalerij opende –  zijn Neuhaus en België 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze 
pralines zijn altijd met zorg gecreëerd in België 
en we engageren ons om dit zo te houden.

Om zijn klanten in de apotheek te verwennen 
kwam Jean Neuhaus op het idee om zijn medicij-
nen te omhullen met een fijn laagje chocolade. In 
1912 ontwikkelde zijn kleinzoon dit verder, tot de 
originele Belgische praline zoals we die vandaag 
kennen: chocolade gevuld met een heerlijke 
vulling in plaats van met medicijnen. 
Onze pralines zijn een symfonie van smaken 
en texturen, gecreëerd met de meest verfijnde 
ingrediënten en met zorg bereid door onze 
Maîtres Chocolatiers.

Korte Gasthuisstraat 1
2000 Antwerpen

03 227 07 98
www.neuhaus.be

Open maa–don: 10u–18u
Vrij–zat: 10u–18u30

Zondag gesloten

2 coupons: 1 reep pure of raspberry chocolade 
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 cappuccino + 2 huisgemaakte koekjes

PARTICOLARE
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, deli en traiteur, waar alles met 
liefde artisanaal gemaakt wordt, van het brood 
met zuurdesem van Italiaanse durumtarwe 
tot de pastagerechten en de heerlijke schalen 
vol koekjes. Je kan er kiezen uit verschillende 
smaken die je meenemen naar de baai van 
Napels, zoals appelsien of 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 in Napels. Waar Mau-

rizio’s oudere broer graag de nootjes even roos-
terde in de oven zodat ze nog beter smaakten… 

Mamma mia, nu hebben we je meteen ook 
het geheim van Maurizio’s chocoladekoekjes 
met knapperige nootjes verklapt. Zet je maar 
lekker op op de picnicbank onder de kastanjes 
van de Fransenplaats met je cappuccino en je 
koekjes, en je waant je even in Italië…

Fransenplaats
2018 Antwerpen
0489 25 50 54

www.particolare.be
particolare.antwerpen@gmail.com

Din–zat: 9u30–14u
Zondag en maandag gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 gebakje met passievrucht, karamel 
en fleur de sel de camargue

Een combinatie van vakmanschap, ambacht, 
de allernieuwste technieken en de juiste 
machines zorgen voor een nieuw gamma van 
brood en banket die een ultieme smaakbeleving 
garanderen.

‘Haute patisserie’ is de benaming die het 
dichtst aanleunt bij de taarten en gebakjes die 
chef-Patissier Willem Verlooy maakt. Hij werkt 
met pure ingrediënten en verschillende texturen 
die een optimale smaakbeleving garanderen. 
Zijn creaties zullen verwennen en verbazen.

Hij ontwikkelt voor verschillende high-end 
restaurants exclusieve desserts en geeft inter-
nationaal demonstraties voor onder andere IBC 
Belgium, Barry Callebaut en Crop’s.

Schermersstraat 8
2000 Antwerpen

03 344 82 93
antwerpen@broodboetiek.be

Woe-vrij: 07u–17u30
Zat: 07u–16u
Zon: 07u–13u

Maandag en dinsdag gesloten

PATISSERIE WILLEM VERLOOY
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

Philip’s Biscuits is ontstaan   uit de droom om 
een   eerlijk artisanaal koekje tot iets meer te ver-
heffen 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 uitgeba-
lanceerde smaken en texturen om je vingers bij 
af te likken. Alle koekjes worden volgens tradi-
tie dagelijks vers gemaakt in ons bakatelier met 
zorgvuldig geselecteerde verse ingrediënten 
en echte boter. Ze verrassen subtiel met hun 
unieke smaken.

1 coupon: zakje met 2 melowcakes

PHILIP’S BISCUITS

Oude Koornmarkt 8
2000 Antwerpen

Maa-zon: 10u-12u30 & 13u–18u
–

Korte Gasthuisstraat 39
2000 Antwerpen
Maa-zat: 10u-18u

eerste zondag v/d maand: 12u-18u
–

Grote Markt 25 
2800 Mechelen

Maandag: 12u–18u
Din-zat: 10u-18u

eerste zondag v/d maand: 12u-18u

www.philipsbiscuits.online
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 brownie

Quetzal is dé chocoladebar met een ontem-
bare 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.”

Lijnwaadmarkt 11
2000 Antwerpen

03 344 04 41
www.quetzal.be

Open van ma tot za: 12u–22u
Zondag: 12u–18u

QUETZAL
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 javanais, mousse 
passievruchten of Charlotte russe

Patisserie Schoenaers is sinds 1912 tot ver bui-
ten Antwerpen een synoniem voor uitzonderlijk 
fijne patisserie. Naast vers brood, pistolets en 
koffiekoeken is er bij Schoenaers ook een uitge-
breid 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!

Belgiëlei 109
2018 Antwerpen

03 230 71 98
www.schoenaers.be

Woe–vrij: 7u30–18u
Zat: 7u30–17u
Zon: 7u–16u

Maandag en dinsdag gesloten

SCHOENAERS
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 2 pralines, verpakt

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 boter- 
karamel met fleur de sel, over fijne ganaches 
met infusies van bloemen en vruchten, tot 
uitdagende vullingen op basis van exotische 
specerijen. 

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

Hoogstraat 33
2000 Antwerpen

03 808 04 49
www.sjokolat.be

Maa: 12u–18u
Don–zon: 12u–18u

Dinsdag en woensdag gesloten

SJOKOLAT
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 1 vegan chocolate chip cookie

TARTOER

Korte koepoortstraat 2
2000 Antwerpen
www.tartoer.be

Maa-zon: 10u–18u

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.
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

THE DOUGH BAR

Reyndersstraat 29
2000 Antwerpen

www.thedoughbar.be

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

2 coupons: 1 scoop + 1 topping

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!

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.
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 chocolade krokant gebak

TOON DE KLERCK
In de schaduw van ’t MAS ligt de authentieke 
bakker Toon De Klerck die elke morgen klaar 
staat voor jullie met zijn heerlijke patisserie en 
zijn ovenvers brood. Toon heeft zijn basiskennis 
opgedaan in Brugge op Ter Groene Poorte. De 
jaren erna heeft hij zijn vakkennis uitgebreid in 
Parijs en bij verschillende grote namen in België 
waaronder sterrenrestaurants Dôme en Hof van 
Cleve. Na al deze fantastische ervaringen heeft 
hij besloten om zijn eigen bakkerij te beginnen.

Onder normale omstandigheden kan je zijn 
heerlijke producten al verorberen in de verbrui-
kerszaal midden in de winkel, deze is door covid 
voorlopig echter gesloten. 

Als je benieuwd bent, bekijk dan zeker eens 
de website en als het water je al in de mond 
staat, kom dan zijn krokant chocoladegebakje 
proeven tijdens de Chocolate & Pateekes Week.

Kattendijkdok – Westkaai 28 
2000 Antwerpen

03 225 36 57
www.bakkerijtoondeklerck.be

Maa, woe, vrij: 7u–17u
Zat–zon: 7u–15u

Dinsdag & donderdag gesloten
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 Het verhaal van de koekjesbakkers van Mortsel 
begint in 1922 op de Paardenmarkt. Petrus 
Jespers had er een groothandel in granen en 
zaden. De haven van Antwerpen was in die tijd 
een belangrijke doorvoerhaven van graanpro-
ducten. Drijvende graanzuigers losten binnen- 
en zeeschepen. Toen een binnenschip zonk, 
werd de lading geborgen. In het ruim lagen 
blikken dozen met ‘soldatenbeschuiten’. Deze 
harde, ronde koeken waren hermetisch verpakt 
in dicht gesoldeerde blikken bussen, bestemd 
voor de soldaten in Duitsland. De Beukelaer 
en Parein, twee groothandelaars in granen, 
kochten een deel van de lading op. Groothandel 
Jespers volgde hun voorbeeld en kocht eveneens 
een deel van de lading. Deze scheepsramp 
bracht Jespers op de idee om zelf beschuiten 
en koekjes te bakken. De eerste biscuiterie van 
de Gebroeders Jespers werd in de Generaal 
Belliardstraat opgericht. De ‘Koekenstad’ was 
geboren!

KOEKJES UIT MORTSEL

Petrus Jespers wilde zijn koekjesfabriek al 
vlug uitbreiden en zette in 1928 de stap richting 
Mortsel. Aan de Antwerpsestraat 83 kocht hij 
een stuk grond van 4250 m² met een fabriek 
erop. De volledige uitrusting werd overgeno-
men met ovens, machines, motoren, elektri-
sche leidingen, drie vrachtwagens van het type 
Ford en een luxeauto, een Essex 16 pk.Voor 
de fabriek stond ‘De villa’, een alleenstaand 
landhuis in cottagestijl uit het vierde kwart van 
de 19de eeuw.



meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

BONITAS

Edegemsestraat 6 
2640 Mortsel
03 449 27 15

www.bakkerijbonitas.be

Din-zat: 7u–18u
Zon: 7u–16u30

Maandag gesloten

In 1996 ben ik van Sint-Niklaas naar Mortsel 
verhuisd om gerante te worden bij bakkerij 
Convents. Later in 2005 heb ik de mogelijkheid 
gekregen om de winkel over te nemen. Ik heb 
de winkel helemaal in een nieuw jasje gestoken 
en de naam ‘Bonitas’ gelanceerd; iets moois, 
iets lekkers, iets heerlijks. Kwaliteit en service 
zijn voor mij heel belangrijk. Sinds dan heb ik 
gekozen om met patisserie Manus samen te 
werken, wat vandaag nog altijd het geval is. Ik ga 
steeds tot het uiterste om mijn klanten de beste 
kwaliteit en de beste service te kunnen geven.

1 coupon: 2 melocakes
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 3 choukes

CÔTÉ SUD

Eggestraat 9 
2640 Mortsel
03 440 78 50

www.cotesud-mortsel.be

Din-zat: 9u–18u30
Zondag & maandag gesloten

Coté sud draagt authenticiteit en ambach-
telijkheid hoog in het vaandel. Hier staan ze 
garant voor kwaliteit. De grootvader van Jan 
Warmenbol, Arthur, was honderd jaar geleden 
als kaasverkoper op de markt begonnen. Zijn 
moeder Marie Lourdon startte in de jaren 70 
een kaaswinkel in het noorden van Antwerpen. 
Zo startten Linda en Jan een eigen kaaswinkel 
met kennis van zaken. 

Coté sud is een ruime kaaswinkel gewor-
den met meer dan tweehonderd zorgvuldig 
uitgekozen kaassoorten, wijnen en delicates-
sen. Zo werd ook Coté sucré geboren, het zoete 
kindje van Coté sud. Speciaal voor de Chocolate 
& Pateeke Week maakten ze een soesje met 
een heerlijke kaasvulling, het beste van twee 
werelden.
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 100 gram paaseitjes

Al 43 jaar heeft de familie Breugelmans de 
Leonidas-winkel in Mortsel. Zij hebben een 
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 choco-
ladeliefhebbers. Bij Breugelmans vindt u ook 
een assortiment van honing, wijnen, koekjes, 
elixir, confituur en geschenkmanden. Voor de 
Chocolade & Pateekes Week kan u kiezen uit 
twintig soorten paaseitjes. Smakelijk!

LEONIDAS BREUGELMANS

Antwerpsestraat 29 
2640 Mortsel
03 440 27 78

www.leonidasbreugelmans.be

Maa-zat: 9u–18u
Zondag gesloten
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1 coupon: 

meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: 3 retro ‘Jespers’ koekjes

MICHIELSEN
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. 
Voor de proeversweek maakte de chef patissier 
speciaal een retrokoekje voor Biscuiterie 
Jespers.

Antwerpsestraat 150
2640 Mortsel
03 449 99 91

bakkerij.michielsen@telenet.be
www.banketbakkerij-michielsen.be

Din–vrij: 7u–18u
Zat: 7u–17u

Zondag en maandag gesloten
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

2 coupons: 1 zakje wafeltjes van Vera

 Voor lekkere afhaalmaaltijden kan je bij Tartuff 
in de Pieter Reypenslei terecht. Pure nostalgie 
komt je tegemoet met schitterende reclame-
borden 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 bambi-
wafeltje was één van de topproducten van Bis-
cuiterie Jespers. 1,5 ton zoete wafeltjes bedekt 
met chocolade rolden per dag uit de oven.

Vera en Noël van Tartuff zetten de tradi-
tie van de koekjesbakkers van Mortsel verder 
en speciaal voor de zoete wandelaars worden 
meeneemwafeltjes gebakken. Corona maakt 
het hen ontzettend moeilijk. De wafeltjes van 
Vera kan je afhalen op vrijdag en zaterdag van 
12u tot 14u en van 16u30 tot 18u.

Pieter Reypenslei 11
2640 Mortsel

03 237 58 77 – 0477 26 41 27
vienna@skynet.be

Vrij & zat: 12u–14u en 16u30–18u

TARTUFF
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meeneemconsumptie – max. 2 coupons per pass

1 coupon: doosje met 3 pralines

Achter de naam The Chocolate Wizard schuilt 
een ambachtelijke chocolatier en roomijsberei-
der. 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 saf-
fraan, passievrucht met dragon,… De combina-
ties lijken soms bizar maar smaken subtiel en 
zorgen voor echte smaaksensaties.

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.

Statielei 6
2640 Mortsel

0485 62 00 79
www.the-wizard.be

Din–zat: 10u–18u
Zon: 12u–18u

Maandag gesloten

THE CHOCOLATE WIZARD
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NIEUW VANAF APRIL 2021

Wil je iemand bedanken of feliciteren? Dat 
lukt wonderwel met deze speciale uitgave van 
Perrette. Elk pak bevat vier chocoladen beertjes 
(caraques) en twee originele wenskaarten 
waarmee je iemand blij kan maken.

Samen met de nieuwe Perrette praliné te 
koop vanaf april bij uw bakker, chocolatier en 
delicatessenzaak.

PROFICIAT • FÉLICITATIONS • GLÜCKWUNSCH





tentoonstelling • rondleidingen • LU-koekjesroute  
film • goodie bag • kinderprogramma 

gratis toegang • open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur


