
 
MENU 

 
 
 





The Cacao Tree wil zich profileren als een ambachtelijk bedrijf, 

dat staat voor kwaliteit. 

 

Wij willen u laten genieten van het beste wat chocolade en ijs te bieden 

hebben, zodat elke dessert- en levensgenieter zich hier kan uitleven. 

 

Al enkele jaren op rij zijn wij met onze chocolade in de Gault&Millau gids 

geselecteerd tot één van de beste chocolatiers van België,  

waar wij zeer fier op zijn! 

 

Hopelijk voelt u ook onze passie en liefde voor het vak! 

 

Smakelijk! 

 

 

Meester chocolatier en meester ijsbereider, 

Tom Vanthemsche en Myck Salens 

 





Warme dranken 
 

Huisgemaakte chocolademelk (onze specialiteit) ........ 4,50 

Chocolademelk met Amaretto ........................................ 6,50 
Chocolademelk met whisky ............................................ 6,50 
Chocolademelk met jenever ........................................... 6,50 

 
Wist je datje? 

De Azteken de uitvinders van de chocolademelk zijn? 
Zij noemden het echter XOCOATL en dit had een bittere smaak.  

Dankzij de Spanjaarden, die het huiswaarts namen rond 1500 N.C.  
en na toevoeging van melk en suiker (kaneel),  

smaakt de chocolademel zoals wij het nu kennen. 
 
 
Onze koffie's 

Lungo .................................................................................. 2,80 
Deca ................................................................................... 2,80 
Expresso ............................................................................. 2,80 
Dubbele expresso ............................................................. 3,50 
Expresso Machiato ........................................................... 3,50 
Cappucino .......................................................................... 3,50 
Latte Machiato .................................................................. 3,50 
Chai latte ............................................................................ 4,00 
Matcha latte ...................................................................... 4,00 
Flet white ........................................................................... 4,00 
Verwenkoffie (keuze van de chef)  .................................... 7,50 
Irish coffee (expresso, room, Ierse whisky) ....................... 8,00 
Italiaanse koffie (expresso, room, Amaretto) ................... 8,00 
Hasseltse koffie (expresso, room, jenever) ....................... 8,00





Warme dranken 
 

 

Koffie met siroop monin 

Caramel ........................................................................... + 0,50 
Caramel salé ................................................................... + 0,50 
Speculoos ....................................................................... + 0,50 
Hazelnoot ....................................................................... + 0,50 
Rietsuiker ........................................................................ + 0,50 
Vanille ............................................................................. + 0,50 
 

 
 
 
Onze losse huisthee  

ZWARTE THEE: 
Earl Grey ............................................................................ 3,50 
Lady Grey ........................................................................... 3,50 
Darjeeling ........................................................................... 3,50 

GROENE THEE: 
China Sencha ..................................................................... 3,50 
Groene thee met verse munt .......................................... 3,50 

INFUSIE: 
Bosvruchten ...................................................................... 3,50 
Passievrucht sinaasappel ................................................. 3,50 
 





Huisgemaakte dessertjes 
 

Pannenkoeken  

Grote pannenkoek met suiker ........................................ 4,50 
Grote pannenkoek met Nutella ...................................... 5,00 
Grote pannenkoek met chocolade en ijs ....................... 7,50 
Grote pannenkoek met fruit* .......................................... 7,50  

 
Brusselse wafels 

Brusselse wafel met bloemsuiker ................................... 4,50 
Brusselse wafel met slagroom ........................................ 5,00 
Brusselse wafel met slagroom en fruit* ........................ 6,50 
Brusselse wafel met chocolade en  

huisgemaakt vanilleijs ............................................... 7,50 
  
Moelleux The Cacao Tree 
Elke keer vergezeld met een heerlijk huisgemaakt ijsbolletje vanille 

Chocoladesmaak ............................................................... 6,50 
Caramelsmaak ................................................................... 6,50  

 
Warme appeltaart met heerlijk huisgemaakt vanilleijs .. 6,50  
 
Crème brûlée .......................................................................... 6,00  
 
Sabayon  .................................................................................... 5,50 

Met fruit* ........................................................................... 6,50 
Met ijs* ............................................................................... 7,00 
 

*Seizoensgebonden





Onze ijscreaties 
 
 

Ons ijs wordt met veel liefde en vakkennis gemaakt. 
Wij halen onze ingrediënten bij de oorsprong  

(verse melk rechtstreeks van bij de boer en vers fruit). 
Ons vanille-ijs is met echte vanille gemaakt die twee origines heeft,  

namelijk eentje van Tahiti en eentje uit Madagascar.   
Zo bekomen wij deze uitzonderlijke smaak die je nergens anders zal proeven. 

Ons assortiment schepijs kan dagelijks veranderen, 
naargelang de zin van onze ijsmeester. 

 
 
Schepijs 

1 bol .................................................................................... 2,00 
2 bollen .............................................................................. 3,50 
3 bollen .............................................................................. 5,00 
Met slagroom ................................................................. + 0,50 
Met huisgemaakte chocoladesaus .............................. + 0,50 
Met suikerbolletjes ........................................................ + 0,50 
 
 

Coupes 

Coupe Dame Blanche ...................................................... 7,50 
Coupe Bresilienne ............................................................ 7,50 
Coupe Banana Split .......................................................... 8,00 
Coupe Advocaat ............................................................... 8,50 
Coupe Melba (aardbeien - seizoen)  ................................ 9,00 
 





Smoothies en milkshakes 
 

 
Smoothies  

Tropical (aardbei en banaan) ............................................ 5,00 
Sunshine (ananas en mango) ........................................... 5,00 
Paradise (mango en aardbei) ............................................ 5,00 
Sunset (framboos en aardbei) ........................................... 5,00 
Fantasie (framboos en mango) ......................................... 5,00 
Palm Beach (mango en banaan) ...................................... 5,00 
Blueberry (bosbessen) ....................................................... 5,00 
Pina Colada (ananas, mango, kokos en rum) .................. 6,00 
Red Daiquiri (framboos, aardbei en rum) ........................ 6,00 
Orange Veggie (wortel, paprika, knolselder en gember) .. 6,00 
Smoothie Baileys (aardbei, banaan en Baileys) ............. 7,00 
Smoothie Gin cocktail (bosbessen en gin) ....................... 8,00 
 
 
 

Milkshakes 

Smaken kan je kiezen uit ons assortiment schepijs  ........... 5,00 
Ice koffie ............................................................................. 5,00 
Ice koffie met Baileys ....................................................... 6,00 
 
 





Ontbijten 
 

Vers fruitsap ............................................................................. 3,00 
 
Koffiekoek (Vraag gerust naar ons assortiment) .................... 1,50 
 
Pistolet   Met kaas .................................................................... 2,00 

       Met hesp .................................................................... 2,00 
       Met confituur ............................................................ 2,00 
       Met Nutella ............................................................... 2,00 
 

Ontbijtplank 
1 koffiekoek + 2 pistolets + 1 drankje naar keuze ....... 7,50 
 
 
 

Aperitieven 
 

Portie      Kaas ............................................................................ 5,00 
       Salami ......................................................................... 5,50 
       Mix .............................................................................. 5,50 
 

Aperol Spritz ............................................................................ 7,50 
Limoncello Spritz ................................................................... 8,00 
Gin Bombay met Fever Tree tonic ......................................... 9,00 
Monkey 47 met Fever Tree tonic ........................................ 12,00 
Copherhead met Fever Tree tonic ...................................... 12,00 
Gin Mare met Fever Tree tonic ............................................ 12,00 
Lindemans Kriek Red Curé met Fever Tree tonic ........ 12,00 





Bierkaart 
 

Onze Streekbiertjes  
 

Bersalis Kadet (4,5 % - 33 cl) .......................................... 3,00 
Is een licht en verfrissend biertje van hoge gisting vol smaak. 
De edele smaak van het gerstemout wordt afgerond met een 
fruitige toets en een hoppig karakter. 

 

Bersalis Trippel (9,5 % - 33 cl) ........................................ 4,00 
Is een blond bier met uitgesproken karakter.  De volle smaak 
van tarwemout evolueert tijdens het drinken van een fruitige 
bittere toets naar een ronde zoetige dronk.   
Haar kruiden laten een aangenaam gevoel in de mond achter. 

 

Oude Beersel Kriek (6,5 % - 37,50 cl) ............................ 6,50 
Dit kriekbier werd eerder uitgeroepen tot beste kriekbier van 
de wereld!   
Het bier is gerijpt op kastanjehouten vaten.  Daarom ontdek 
je ook tannines.  In de mond proef je volop kersen en er is niet 
gekeken op een kriekje meer of minder. 

 

Oude Beersel Geuze (6 % - 37,50 cl) ............................. 6,50 
Is een wonder der natuur.  Het werd eerder ook verkozen tot 
beste geuze van de wereld!   
De oude geuze heeft verschillende jaren gerijpt op houten vaten 
en dit resulteert in een fris schuimend bier en onderscheidt zich 
door een typische fruitige en hoppige toets.



Drankenkaart 
 

Onze ‘zware’ biertjes 

Cornet ................................................................................ 4,00 
Leffe Blond ........................................................................ 3,80 
Leffe Bruin ......................................................................... 3,80 
Duvel .................................................................................. 4,00 
La Chouffe Blond .............................................................. 4,00 
La Chouffe Bruin ............................................................... 4,00 
Witte van Hoegaarden ..................................................... 4,00 
Kriek Lindemans ............................................................... 4,00 
Liefmans Kriek on the Rocks .......................................... 4,00 
 

Onze pilsen 

Jupiler ................................................................................. 2,50 
Cristal ................................................................................. 2,50 
 

Frisdranken 

Cola ..................................................................................... 2,50 
Cola zero ............................................................................ 2,50 
Fanta ................................................................................... 2,50 
Ice tea ................................................................................. 2,50 
Ice tea peach ..................................................................... 2,50 
Schweppes ......................................................................... 2,50 
Schweppes Agrum ............................................................ 2,50 
Fristi .................................................................................... 2,50 
Plat water (Spa) ............................................................... 2,50 
Bruisend water (Spa) ...................................................... 2,50 



Onze bubbels en wijnen 
 

Belgisch wijnhuis “EntreDeuxMonts” 
Op deze wijngaard, gelegen tussen de Rodeberg en de Zwarte-
berg in het West-Vlaamse Heuvelland, werden in 2006 de  
eerste wijnstokken aangeplant.  Sindsdien is het wijndomein 
uitgegroeid tot 18 hectare.  De wijnen zijn fris, elegant en 
aromatisch.  Daarbij speelt ook de bodem, die vooral uit  
zandleem met ijzerzandsteen en silex bestaat, een grote rol. 
 

Bubbels 

EntreDeuxMonts Wiscoutre brut ................................ 6,00 
EntreDeuxMonts Wiscoutre rosé ............................... 6,00 
 

Wijnen 

EntreDeuxMonts Chardonnay (wit) ........................... 4,50 
EntreDeuxMonts Pinot Noir (rood) ............................. 4,50 
EntreDeuxMonts Rosé................................................... 4,50 
 

 

Digestieven 
 

Limoncello ................................................................................ 6,00 

Amaretto .................................................................................... 6,00 

Jenever ....................................................................................... 6,00 

Whisky ........................................................................................ 6,00 

Cognac ........................................................................................ 6,00 



Een woordje uitleg

Tom Vanthemsche volgde een opleiding bakkerij, chocolade en ijsconfiserie in  
Ter Groene Poorte in Brugge en liep daarna stages bij Wittamer in Brussel, bij  
Neuhaus in het labo en bij Valhrona en later bij Jeremie Runel en Alain Chartier in 
Frankrijk.  Daarna werkte hij in het atelier van Neuhaus en in de Côte d'Orboetiek 
aan de kleine zavel waar hij demo's en workshops gaf en later ook als meester
chocolatier verantwoordelijke was voor de productie van de pralines in de winkel. 
Op zijn 23ste opende hij zijn eigen zaak, The Cacao Tree.  
 
Tom Vanthemsche werkt met verse kwaliteitsproducten zonder bewaarmiddelen. 
Het uitgebreide assortiment pralines met 50 verschillende smaken wordt dagvers 
bereid in het atelier en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe smaken. Je vindt er 
dus zeker je gading.  
Tijdens de feestdagen wordt het assortiment uitgebreid met hol & marsepeinfiguren. 
Tom Vanthemsche maakt ook ijs met 100 % boerenmelk en sorbets met 60% 
vruchten, wat zeer uitzonderlijk is. 
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REDACTIE GAULT&MILLAU 
 

Tom Vanthemsche wil zijn klanten verrassen met kleuren, vormen, texturen en 
smaken. Zijn gamma omvat een 50-tal pralines met zowel klassieke smaken 
als met verrassende combinaties. Zo ontwikkelde hij een nieuwe praline  
gebaseerd op Snickers, met een laagje pinda praliné, erboven een smeuïge 
gezouten toffee karamel, overgoten met melkchocolade van Madagaskar  
of pure chocolade uit de Caraïben, gedecoreerd met een licht gezouten  
gekaramelliseerde pindanoot.  
In het vaste gamma vinden we pralines met klassieke vullingen van ganache 
en praliné, maar ook met frisse fruitganaches zoals met mango en passie-
vrucht, met yuzu, met gember en citroen en ook aardbei en kiwi.  
Ondertussen werd de winkel in Tervuren uitgebreid met een degustatieruimte 
waar de klanten kunnen genieten van de chocoladecreaties van het huis met 
verwenkoffies of huisgemaakte chocolademelk.


