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Ons concept zit al in de naam. We gaan steeds op zoek naar de beste
ingrediënten en we maken ze klaar in de puurste vorm. Heerlijk
bourgondisch, van Vlaamse klassiekers, boerenboterhammen, croques,
dagverse soepen tot heerlijke seizoenssuggesties. En niet te vergeten
ons assortiment vers gebak. Alles uiteraard met een gezonde twist.

bourgondisch
Van Vlaamse klassiekers, boerenboterhammen, croques, dagverse soepen
tot heerlijke seizoenssuggesties. En niet te vergeten ons assortiment
gebak.

gezond
We trachten smaakstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen en
geraffineerde suikers, waar mogelijk, te vermijden. Puur en eerlijk dus.

Openingsuren
Ma. t.e.m. zat. 09.00 - 18.00
De keuken sluit om 16.00
Zondag: gesloten


Puurhasselt



011 32 53 72



www.puur-hasselt.be



vicky@puur-hasselt.be
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wensen
We houden graag rekening met uw dieetwensen en allergieën, daarom
hebben wij ook voldoende mogelijkheden om vegetarisch, veganistisch,
lactosevrij en glutenarm te eten. Vraag ons dus gerust naar eventuele
allergenen.

Glutenarm

Lactosevrij

Zonder geraffineerde suikers

Botermarkt 22

Aangezien alles met liefde, dagvers en op het moment zelf bereid wordt,

3500 Hasselt

kunnen de wachttijden wanneer het druk is wel een beetje oplopen!

dranken
koffie
Lungo

puur latte’s
		 2,60

Golden Milk

		 3,90

Americano mild

		 2,60

Havermelk / kurkuma / zwarte peper / gember /

Americano straf

		 3,00

kaneel

Decaf

		 2,60

Matcha Latte

Espresso

		 2,60

Kokosmelk

Doppio Espresso

		 3,00

Chai Latte 			 3,90

Espresso Macchiato

		 2,90

Dirty Chai 			 4,50

Latte Macchiato

		 3,00

Chai Latte met een shotje espresso

Cappuccino

		 3,00

Kokos-honing Latte

Cappuccino suikervrije siroop

		 3,50

Vanille / karamel / hazelnoot
Latte Macchiato suikervrije siroop

		 4,50

Espresso / kokosmelk / huisbereide slagroom / honing /
geroosterde kokosschilfers

		 3,50

Vanille / karamel / hazelnoot

Chip & Dale

		 4,30

Espresso / suikervrije hazelnootsiroop / slagroom /
hazelnootcrumble

thee
English Breakfast Tea

		 3,90

		 3,00

chocolade

Een mix van verschillende origines

Puur Chocolade

Balthazar Thee 			 3,00

Kokosmelk / pure chocolade van Callebaut / kokosschilfers

		 3,50

Groene Japanse bancha & genmaicha / kardemom /

Chocolademelk

gember / ananas / kokosnoot / mango / bamboe /

Melk of pure chocolade van Callebaut

		 3,00

rozenblaadjes
Fruitbang Thee 			 3,00
Appel / papaya / banaan / kokos / hibiscus / kiwi /
aardbei
Sneeuwwitje Thee 			 3,00
Witte mao feng thee / ananas / papaya / mango /
cassis / rozenblaadjes / jasmijnbloemen / strobloem /
aardbei
Kamille Thee			 3,00
Sencha Thee

		 3,50

Verse Muntthee

		 3,90

Verse Gemberthee met citroengras 			 3,90
Grote dorst? Theepot 			+ 2,00

extra
Soja melk

		0,50

Kokosmelk

		0,50

Havermelk

		0,50

Huisbereide slagroom
Suikervrije siropen

		0,50
		0,50

Vanille / karamel / hazelnoot
Shot espresso

		0,50

Honing

		0,30

Kaneel

		0,10

dranken
frisdrank

smoothies

Chaudfontaine plat

		 2,60

Strawberry Banana

Chaudfontaine bruis 			 2,60

Aardbei / banaan / kokosrijstmelk

Coca Cola			 2,60

Pina Colada

Coca Cola Zero

		 2,60

Mango / ananas / kokosschilfers /

Fanta

		 2,60

romige kokosmelk

Finley Citroen - Vlierbloesem

		 2,60

Supergreen

Finley Pompelmoes - Bloedsinaas

		 2,60

Avocado / spinazie / mango / broccoli / tarwegras /

Nordic Tonic

		 2,60

gerstegras / spirulina / appelsap
Berry Bomb

alcoholische dranken

		4,90

		5,50

		5,50

Açai bessen / blauwe bessen / zwarte bessen /

Vedett

		 3,60

bramen / banaan / hennep proteïne / baobab /

Duvel

		 4,00

kokosrijstmelk

Liefmans Fruitesse

		 3,30

Liefmans Yell’oh

		 3,30

Een exotisch biertje op basis van ananas en basilicum
Witte wijn - Chardonnay

		4,90

4,50/22

vers geperste sapppen
Sinaas

		 3,90

Appel

		 3,90

Rode wijn - Merlot		 4,50/22

Rode biet - Appel - Sinaas groot

		 5,50

Rosé wijn - Grenache rosé		 4,50/22

Rode biet - Appel - Sinaas klein

		 4,50

Cava - Masia Sabor 			 6,00

Wortel - Gember - Appel groot

		 5,50

Aperol Spritz

Wortel - Gember - Appel klein

8,00

Bulldog gin

		 12,00

Gembershot

		 4,50
		 2,50

homemade iced teas


Vond je het lekker?
Laat een berichtje achter
op Tripadvisor.

Mango Iced tea

			 3,90

Green Iced tea

				 3,90

Lemon Iced tea

				 3,90

ontbijt / brunch
Heel de dag te bestellen. De keuken is open tot 16 u.

puur & hartelijk			19,50
Koffie of thee / Versgeperst sinaasappelsapje /
Meergranencroissant / Puur brood / Huisbereide
chiaconfituur / Charcuterieplankje / Onbijtsalades /
Spiegelei met krokant spek
Cava of Mimosa 			+€5,00

puur & zoet		 17,50
Versgeperst sinaasappelsapje / Mini granola met
Griekse yoghurt / 2 American pancakes / met vers fruit
en esdoornsiroop
Cava of Mimosa

			+€5,00

Stel je liever zelf iets samen?
Laat het ons weten of kies enkele heerlijke extra’s om je
gerechtje helemaal te personaliseren.

extra
Avocadospread

		3,00

Nutella

		1,00

Avocado (halve)

		3,00

Pindakaas

		1,00

Creamcheese

		1,50

Confituur

		1,50

Zalm

		5,00

Esdoornsiroop

		1,50

Spek

		2,00

Mini yoghurt met granola

		3,00

Ei (zachtgekookt of spiegelei)

		1,50

Roerei (2)

		2,00

Toast

		1,50

Kaas/ Hesp

		1,20

Glutenvrij brood & pistolets

		5,00

Op voorhand te bestellen

ontbijt / brunch
Heel de dag te bestellen. De keuken is open tot 16 u.

hartelijk
Meergranencroissant

zoet
		 1,65

Tip: heerlijk met onze huisbereide chiaconfituur
Wakey wakey eggs and bakey

Detox Banana Split

		 9,30

Banaan / Griekse yoghurt / Puur granola/ rood fruit /
		 8,50

coulis / gojibessen
Chia me up

Holy Guacamole 			 13,5

		8,50
Kokosmelk/ chiazaadjes / mangopuree / Puur granola /

Avocadospread / zure room / radijs / bosui /

rood fruit

Roerei (2) / krokant spek / ambachtelijk brood

Havermoutporridge zie suggestiebord

gerookte zalm / spiegelei
Porei

		 9,90

Een heerlijk verwarmend ontbijtje

Gesmoorde prei / kruidenmengeling / spinazie /

Açai Bowl

fetakaas / spiegeleitjes (2)

Mix van açaibesjes / banaan / blauwe besjes /

Tip: ook heerlijk met gerookte zalm!

kokosmelk / geserveerd met banaan / Puur granola /

		 9,75

kokosschilfers / aardbei
French Toast

zoete zonde
Monkey Business

		 11,50

banaan / hazelnoot
American pancakes / vers fruit / esdoornsiroop /
vanilleroom / huisbereide vruchtenconfituur /
citruszeste

vruchtenconfituur / citruszeste
Granola Bowl

American pancakes / Nutella / gebakken banaantjes /
Puur Pancakes

12,50

Met vanilleroom / vers fruit / huisbereide

Griekse yoghurt / Puur granola / vers fruit
		 12,50

Tip: enorm lekker met esdoornsiroop!

9,30

lunch
maaltijdsalades
Regenboogsalade

boerenbrood
		 16,50

Medina

Gemengde salade / tomaat / komkommer /

Gegrilde paprika, courgette, aubergine / hummus /

wortel / courgette / avocado / radijs / gegrilde kip /

parmezaanse kaas/ luzernescheutjes
Neanderthaler

huisbereide honing - mosterddressing
Neptunussalade

		 9,50

		 17,50

		 12,50

Ijsbergsalade / tomaat / komkommer / avocado /

Gemengde salade / tomaat / komkommer /

bosui / hardgekookt ei / gegrilde kip / spek /

wortel / courgette / avocado / radijs / hardgekookt ei /

huisbereide honing-mosterddressing

gerookte zalm / huisbereide honing - mosterddressing

Holy Guacamole 			 13,5

Caesar salade 			 16,50

Avocadospread / zure room / radijs / bosui /

Ijsbergsalade / flinterdunne bloemkool /

gerookte zalm / spiegelei

parmezaanse kaas / gegrilde kip / hardgekookt ei /

Hollander

huisbereide magere caesardressing / croutons

Belegen kaas / komkommer / hardgekookt ei /

Mediteraanse Salade

		 15,50

		 9,50

walnoten / rucola / huisbereide honingmosterddressing

Rucola / gegrilde paprika, aubergine en courgette /

Sweet Delight

tomaat / parmezaanse kaas / pijnboompitten /

Hazelnootpasta of pindakaas / schijfjes banaan /

basilicumvinaigrette

aardbei / chiazaadjes
Porei
Gesmoorde prei / kruidenmengeling / spinazie /
fetakaas / spiegeleitjes (2)
Tip: ook heerlijk met gerookte zalm!

Zin in de Franse stijl?
We kunnen je brood wisselen door een baguette

Liever take away?
Al onze gerechten kan je ook
meenemen!

		 7,50

		 9,90

lunch
croque
Atlantis

soep
		 13,90

Creamcheese / avocado / gerookte zalm / bosui
Hakuna Matata

Soep van het moment

		 6,50

Met seizoensgroenten
		 12,00

Gerookte kip / belegen kaas / tomaat / avocado /
basilicumvinaigrette
Mexican Croque

		 13,50

extra

Pulled Chicken / belegen kaas / jalapenopepertjes /

Glutenvrij brood 			1,50

maïs / zure room / avocadospread / nacho’s

Enkel op bestelling

Italian Croque 			 12,50

Avocadospread 			3,00

Mozzarella / tomaat / zongedroogde tomaatjes / pesto

Avocado (halve) 			3,00

fowl play

Kip 			3,00
Zalm 			5,00

Kippenballetjes met tomaat-kokossaus en

Spek 			2,00

zoete aardappelfrietjes 			 14,50

Ei (zachtgekookt of spiegelei) 			1,50

Funky Chicken Burger 			 15,00

Roerei (2) 			2,00

Pulled Chicken / koolsla / avocadospread / tomaat /

Portie gegrilde groenten 			4,00

rucola / rode ui / nachos

Zoete aardappelfrietjes 			4,00

zoetigheden
Kijk voor ons dagvers gebak in onze gebakfrigo aan de kassa.
Carrotcake 			 4,90
Appeltaart 			 4,20

