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Mint is een sfeervol eethuis dat zo’n vijf jaar geleden werd geopend door de bekende Antwerpse 

basketbalspeler Pieter Loridon.

Wij combineren graag gezonde en trendy voeding met een uitgebreid aanbod warme en koude 

dranken. Zowel de vertrouwde als exclusieve merken zijn bij ons te vinden. We staan ook gekend 

voor onze eigen gebrande koffie en verse ‘cafecouture’ thee.

Mint is altijd meer geweest dan een gewone lunchroom. De salades zijn meer dan een doorsnee 

salade, de burgers veel meer dan een saaie hamburger en ook de koffie kan voldoen aan de 

hoogste verwachtingen. Dan is het ook niet meer dan vanzelfsprekend dat onze menukaart niet 

alledaags kan genoemd worden.

Want door het toevoegen van nuttige tips en leuke weetjes is de menukaart niet louter een 

opsomming van de zaken die je hier kan eten of drinken. Het wordt ook een wegwijzer naar leuke 

zaken en mogelijkheden binnen onze fantastische stad Antwerpen.

WAT IS            ?
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#BIEREN
Vedett extra Blond  €3,50

Een premium pils met intense pareling en een 

hagelwitte schuimkraag. Dorstlessend vanaf de 

eerste slok.

Vedett extra White  €3,50

Traditioneel Belgisch witbier met hergisting op 

fles. Zacht kruidig aroma met toetsen citrus en 

koriander.

Bolleke  €3,50

APA-Aantwerpse Pale Ale met een intense 

mahoniekleur en robuuste schuimkraag. 

Complex aroma met een toets van toffee, 

kastanje en karamel, in balans gebracht door 

wat fruitigheid.

Liefmans ‘on the rocks’  €3,50

Fris en helrood van kleur. Een overweldigend 

fruitaroma vult de neus, overgoten met een 

scheutje amandel.

Duvel  €4,00

Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder 

de zware, blonde bieren. Bij het uitschenken 

een imposante, hagelwitte schuimkraag en 

prachtige pareling in het glas. Het bier heeft de 

unieke eigenschap van zowel dorstlessend als 

eetlustopwekkend te zijn.

Triple d’Anvers  €4,50

In de neus duidelijke karameltoetsen, aangevuld 

met kastanje en een aangename amandelgeur. 

Dit alles komt ook terug in de mond. 

TANK 7 (LIMITED)  €4,50 

Goudblond bier dat wordt gebrouwen met 

gerste- en tarwemout, twee bitterhoppen en een 

Amerikaanse aromahop. Volledig uitgegist, met 

een droog karakter.

La Chouffe  €4,00

Een Ardeense tripel met kruidige geuren, 

citrus voorop, gevolgd door verfrissende, 

verse koriander. Frisse, florale smaken met een 

banaanachtige fruitigheid.

Wild Jo  €4,00

Een goudblond bier met hergisting op de fles, 

wilde brett-gist. Aardse en florale aroma’s, een 

licht zoete aanzet met bittere afdronk en een 

licht zurige toets.

een unieke belevenis in Antwerpen!

Wil je jezelf trakteren op een unieke belevenis? Kom dan 

naar de Antwerpse Stadsbrouwerij De Koninck! Onze 

nieuwe brouwerijtoer is ongezien. Laat je verrassen in tien 

interactieve belevingsruimtes: een knotsgekke rit door de 

stad, een exclusieve blik in een kaasatelier, een brug over 

de brouwerij… Kortom: een sterk staaltje entertainment! 

En reken maar dat je achteraf veel te vertellen hebt bij een 

heerlijke degustatie.

ANTWERPSE STADSBROUWERIJ SINDS 1833
Spring eens binnen in de Antwerpse Stadsbrouwerij. Wanneer jij dat wil: reserveren is pas nodig vanaf 15 personen. 
Je vindt ons op de Mechelsesteenweg 291 in 2018 Antwerpen. We zijn open van dinsdag tot en met zondag, van 10 tot 18u. 
De laatste rondgang begint om 16.30u. Audioguides zijn beschikbaar in Engels, Frans en Duits. 
Meer info verkrijg je via www.dekoninck.be, info@dekoninck.be of 03/866 96 90. Tot gauw!

DE NIEUWE TOUR

& DEGUSTATIE

BEZOEK STADSBROUWERIJ

ACB044_ADV_20x20cm.indd   1 10/05/16   15:08
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#FRISDRANKEN
Water Bruis / Plat

25cl / 50cl / 1l  €3,00 / € 5,00 / €9,00

Cola  €3,00

Cola Light / Zero  €3,00

Fanta  €3,00

Sprite  €3,00

Schweppes Tonic / Agrum / Hibiscus €3,00

Schweppes hibiscus  €3,50

Bitter Lemon €3,00

Pompelmoes / Orange / Appel  €3,00

Home Made Ice-Tea  €3,50

MINT PINK RHUBARB ICE TEA OF 

EARL GREY ICE TEA

Vers sinaasappelsap  €5,00

Vers citroensap  €5,00

Combi citroen en sinaas  €5,00

Knokke-Heist

Brasschaat-Schoten

Hoogstraten

Lanaken
(in opbouw)

Wilsele
(in opbouw)

Londerzeel
(in opbouw)

Antwerpen

Rotselaar

Leuven

Halle (in opbouw)
Braine-le-Comte

Oudenaarde
(in opbouw)

Tongeren

Beringen

Meer dan sport alleen!

Ontdek het volledige aanbod per site op onze website

Adv_MINT-magazine_20x20cm_Sportoase_final.indd   1 4/05/2016   15:46:45
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#WIJNEN 
// WIT //

Chapel Hill Pinot Grigio

Glas €4,50 / Fles €20,00

Een typische Pinot Grigio, met zijn fris, fruitig en 

kruidig karakter. Rijpe citrus en groene appel in 

combinatie met fijne zuren en een rond en vol 

palet.

Cinq Vallées Chardonnay

Glas €5,00 / Fles € 24,50

Lichtbloemig, wat rijpe appels met geel fruit, 

daarna limoen en pompelmoes. Sappige, 

elegante combinatie van drie druiven uit Zuid-

Frankrijk.

// ROOD //

Oude Heerengracht Cabernet Merlot

Glas € 4,50 / Fles € 20,00

Een typische Bordeauxblend uit Zuid-Afrika. 

Intens fruit en aroma’s van bessen. Zachte, 

complexe wijn met mooie balans tussen fruit en 

tannine.

Terre De Feu Merlot

Glas € 5,00 / Fles € 24,50

Soepele, vlezige wijn met aroma’s van rijpe 

rode vruchten in combinatie met cassis en 

laurier.

// ROSE //

Terre De Feu

Glas € 5,00 / Fles € 24,50

Een frisse en goed gebalanceerde wijn met 

aroma’s van grenadine en framboos. Fruitige 

en levendige rosé met hinten van aardbeien en 

aangename zuren.

// CAVA //

GM

Glas € 5,50 / Fles € 28,00

 

 

€ 5,95
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Bar-expertsBen Belmans & Jurgen Lijcops

Volg ons op /Brabantialife. Bezoek ons op brabantia.com

TASTY COLOURS COLLECTIEEen complete collectie handigekeukenartikelen in hippe kleuren.

LOVE
TO GIVE.

623691_BE_CulAmbiance_Love To Give_205x265.indd   1

01/04/16   10:27

Pit met Peter
WOUT BRU • SEPPE NOBELS • KENNY BERNAERTS • CHRISTER ELVING • HENDRIK DIERENDONCK • NICOLAS WENTEIN 

VOOR
 HOBBYKOK,

 FOODIE 

& CHEF!

LekkerbekNathalie Meskens

SPECIALSteak tartaar

   lente in  TUNIS
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#SPECIALS 
Smart Ass  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, donkere 

chocoladeschilfers, smarties, chocoladesaus 

& slagroom (kan ook met chocolademelk) 

Malteaser  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, maltesers, 

chocoladesaus & slagroom (kan ook met 

chocolademelk)

Oreo  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, donkere 

chocoladeschilfers, oreokoekjes & slagroom 

(kan ook met chocolademelk)  

Speculatte  €4,50

Onze eigen gebrande koffie met de enige 

echte speculaas & slagroom (kan ook met 

chocolademelk)

Café Candy  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, witte 

chocoladeschilfers, marshmallows & slagroom

 (kan ook met chocolademelk)

Meet Joe Black  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, donkere 

chocoladeschilfers, chocoladeparels, 

chocoladesaus & slagroom (kan ook met 

chocolademelk)

Meet Joe White  €4,50

Onze eigen gebrande koffie, witte 

chocoladeschilfers,& slagroom (kan ook met 

chocolademelk)

#COUTURE COFFEE
Alles is mogelijk met sojamelk, suppl. €0,50

Espresso  €2,50

Double Espresso  €4,50

Espresso Macchiato  €3,00

Lungo  €3,00

Cappuccino  €3,50

Ice Coffee  €5,00

Latte Macchiato  €3,50

Suppl. extra siroop: hazelnoot, karamel,

witte of donkere chocolade, amandel + €0.50

Chococino  €4,00

Een cappuccino met chocoladedressing

Italian Coffee  €7,50

Een grote tenderness met Amaretto & slagroom

Irish Coffee  €7,50

Een grote tenderness met Jameson & slagroom

Hot Chocolate  €3,50

Suppl. extra slagroom + € 0,50

Chai Latte Spiced  €3,00

Theespecerijen, extra kruidig

White Pearl  €4,50

Witte chocolade met melk en espressoshot

Baraquito by Mint  €7,00

43, gesuikerde melk en espressoshot
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#COUTURE THEE
// GROENE THEE //

Organic Asian Sencha  €3,00

Milde Chinese thee, weinig cafeïne, instapper

Ginger Sencha Star  €3,00

Groene thee, gember, anijs, rode peper, 

kaneel, kruidnagel

Coco Paradise  €3,00

Groene thee, ananas, kokos

Sencha Berrydise  €3,00

Groene thee, aardbei, framboos & braambes

Sencha Lemonade  €3,00

Groene thee & citroen

Sakura  €3,50

Groene Japanse thee met appel en kers

Ibiza Hierbas Inspired  €3,50

Groene thee, anijs, rozemarijn, tijm, 

eucalyptusbladeren

Verse muntthee  €5,50

Groene thee, muntblaadjes, gunpowder en 

verse munt

// ZWARTE THEE //

Superior Earl Grey  €3,00

Drie zwarte theeën met bergamot

Hey Honey  €3,00

Zwarte thee, honing, rozijn, appel

Chai Love  €3,00

Zwarte thee, kaneel, gember, kruidnagel, 

chicoreiwortel

Organic English Breakfast  €3,00

// KRUIDENINFUSIE //

Indian Ginger  €3,00

Rode pepers, venkel, kardemom, spicy!

Star Blend  €3,00

Sterfruit, kaneel, gember, anijs, kruidnagel, 

appelsien ➤

met onze Mint Tea 
Pink Rhubarb niet 
alleen thee maakt, 
maar ook Ice-Tea 
& Gin

Wist
 je dat 

je...

€18,25

€29,75
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Tender Camomille  €3,00

Handmatig geplukte bloempjes 

Namasthé  €3,00

Yogathee, ayurvedisch, gember, vitaliserend! 

Kaneel, kruidnagel, zwarte peper, kardemom, 

brandnetelbladeren

Organic Dreamer  €3,00

Rozenblaadjes, gele goudbloem, blauwe 

korenbloem,venkel, appel, citroengras, 

sinaasappelschil

Wicked Rooibos  €3,00

Rooibos, gele saffraanbloem, bloedappelsien 

aroma

Traditional Rosehip €3,00

Gedroogde vrucht en hibiscus

Palmtree Cocodise  €3,00

Wilde aardbeibladeren, amandel, kokos, 

zwarte peper

Organic Oriental Sensation €3,00

groene rooibos, appelsien, munt, kokosnoot & 

cacaoschil 

// FRUITINFUSIE //

Exclusive Mint Pink Rhubarb Tea  € 3,00

ook hier verkrijgbaar in blikje (tea, 

ice-tea of gin) Rabarber, appel, hibisicus, 

vlierbessen, korenbloem

Blackberry Deluxe € 3,00

Papaja, hibiscus, bosbessen, zwarte bessen, 

aardbei, appel

Couture Garden  €3,00

Vlierbes, hibiscus, appel, zwarte bes, braambes, 

framboos, aardbei

Mango Passion  €3,00

Mango, passievrucht, appel, abrikoos, hibiscus, 

vlierbes, rozenbottel

Sexy Pomegranate  €3,00

Granaatappel, hibiscus, bosbes, blauwe 

korenbloem, malvebloesem

Field Of Pinagold  €3,00

Ananas, appel, gele goudbloem 

Yoghurt Of Passion  €3,00

Exotische vruchten, zonnebloem, gevriesdroogde 

yoghurtkorrels ➤

One brand, 8 fragrance moods with 73 different exciting perfume creations. 
Choose an OTENTIC fragrance mood, discover the perfumes and select your favorite.  

You’ll love it 

!!!!

SEDUX   l  Sweet & fruity 

FYORI  l  Floral & romantic 

LEMONIA  l  Fresh, with a citrus tang 

ELEGANTIA  l  Refined, powdery and sophisticated 

SENSUALI  l  Oriental, with vanilla and amber notes 

ARBORATH   l  Woody, smoky & aromatic 

GRASSLANDS  l  Earthy, dry & spicy 

AGUAMONDO  l  Ocean-fresh & oxygen-rich

Otentic Star Store Antwerp 
Volkstraat 43 

2000 Antwerp !!
#OTENTIC  

Share your stories with the OTENTIC  
entourage all over the world. 
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Mr. Pina & Mrs. Colada  €3,00

Ananas, kokos, rozenbottel

Peachy Pear  €3,00

Peer & perzik

Pop The Champagne  €3,00

Popcorn, framboos, ananas, appel, gele 

goudbloem

Apple Rose  €3,00

Rozenblaadjes, blauwe korenbloem, golden 

smithappel, kaneel

// WITTE THEE //

Milla Vanilla  €3,50

Groene en witte thee, vanillebloem uit 

Madagascar

Intens Purify  €4,00

Witte thee, gember, honing, aardbei, appel

// SUPERFOOD TEA //

Antioxidant Plus  €4,00

Combinatie van bessen en goji, bom van 

antioxidanten en anti-aging

Super Fruits  €4,00

Prachtig bessenpalet, bom van antioxidanten

Green Oxi - Goji  €4,00

Goji + groente thee, eeuwige jeugd, anti-aging 

en metabolisme booster

Inner Relax  €4,00

Combi met ijzerkruid, werkt relaxerend & lever

ondersteunend

Spiru Vitality  €4,00

Spirulina, tonus & vitaliteit, plantaardige 

eiwitbron, ideaa lvoor detox

Extreme Slimming  €4,00

Groene thee met zeewier (wakamé), yerba 

maté & citroengras

Tropical Energy  €4,00

Groene thee, kiwi, mango, bron van vitamine C

OPENINGSTIJDEN

Maandag Gesloten

MERKEN

K-designMaandag Gesloten
Dinsdag 13:00 - 18:00
Woensdag 11:00 - 18:00
Donderdag 11:00 - 18:00
Vrijdag 11:00 - 18:00
Zaterdag 11:00 - 18:00
Zondag 12:00 - 18:00

www.emisfashion.be

Emi’s Fashion - Antwerp

emi_s_fashion Lovely clothes for Lovely Prices!Lovely clothes for Lovely Prices!

K-design
Catwalk Junkie

Smashed Lemon

...and many more

Organiseer nu ook je “House Party”!
Voor meer info:

contact@emisfashion.be
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#GIN
Mint Pink Gin  €10

+ cafecouture tea Pink Rhubarb

Beefeater Gin  €9

Beefeater 24  €10

+ platte peterselie

Hendricks  €10

+ komkommer & peper 

Gin Mare  €11

+ tijm 

Monkey 47  €12

citroengras 

House Cocktail Juicy Mint Gin  €13,50

Mint Gin, Mint Ice-Tea, aardbei, limoen,

orange & Cava

# SCHWEPPES PREMIUM MIXER 
Original €3,5

Pink Pepper  €3,5

Lavender & Orange Blossom  €3,5

Ginger & Cardamom  €3,5

Pink Hibiscus  €3,5

Proefde je onze eigen gin al? 

Zowel puur als verwerkt in 
cocktails is Mint Pink Gin een 
aanrader. Drink hem in onze 
House Cocktail, een heerlijke 
combinatie van Mint Gin, 
Mint Ice Tea, aardbei, limoen, 
orange en cava. Of gewoon in 
combinatie met één van onze Mint 
Pink Teas, verkrijgbaar in de 
smaken rabarber, appel, hibiscus, 
vlierbessen en korenbloem. 

Alle Mint Pink Teas zijn trouwens 
ook beschikbaar als verfrissende 
Ice Tea. 

Kortom, Mint biedt een optie voor 
elk moment!

PINK GIN

Hier 

verkrijgbaar!

€29,75

#STERKE DRANKEN 
Ricard  €4,00

Porto rood / wit  €5,00 

Martini rood / wit  €5,00 

Campari  €5,00 

Havana Especial  €6,00 

Jameson  €6,00 

Absolut Wodka  €6,00

Amaretto  €6,00

Aperol Spritz  €7,00

Juicy Mint House cocktail  €13,50

Mint Gin, Mint Ice-Tea, aardbei, limoen, 

orange & cava
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Sportoase Antwerpen |3km
Veldstraat 83
www.sportoase.be
Alle dagen open

Rubenshuis |800m
Wapper 9-11
www.rubenshuis.be
Gesloten op maandag

ZOO Antwerpen |1,8km
Astridplein 26
www.zooantwerpen.be
Alle dagen open

Emi’s Fashion |400m
Hoogstraat 51
www.emisfashion.be
Gesloten op maandag

Otentic |800m
Volkstraat 43
www.otenticperfumes.com
Gesloten op zondag en maandag

Het Duvels Genot |1,5km
Sint Aldegondiskaai 56
www.hetduvelsgenot.be
Gesloten op dinsdag en woensdag

MAS |1,6km
Hanzestedenplaats 1
www.mas.be
Gesloten op maandag

Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal |450m
Groenplaats 21
www.dekathedraal.be
Alle dagen open

ModeMuseum |80m
Nationalestraat 28
www.momu.be
Gesloten op maandag

Het Steen |850m
Steenplein 1
www.visitantwerpen.be
Gesloten op maandag en dinsdag
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#DAYSTARTERS

Also Take Away until 11:30h

Yougli Sensation  €7,50

Yoghurt, vers fruit, fruitsap & home made cruesli

Yougli Superfood  € 8,50

Yoghurt, gojibessen, chiazaad, raw cacao nibs,

honing, vers fruit met cruesli of muesli

#BREAKFAST

Only Saturday from 10:00h - 11:30h

Ontbijt Mint  €14,00

Warme drank naar keuze, verse jus, pistolet,

croissant, eitje, yoghurt met vers fruit, choco

& confituur

Ontbijt Mint Deluxe  €18,00

Warme drank naar keuze, verse jus, glaasje 

cava, pistolet, croissant, eitje, spek, zalm, 

yoghurt met vers fruit, choco & confituur

... elke zaterdag hier 
heerlijk kan ontbijten! 

Wist
 je dat 

je...

# DAYSTARTERS

# BREAKFAST

D
AY

ST
A

RT
ER

S
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#HEALTHY SALADES

Chevre-Ole  €16,50 

Geitenkaas, salade, kool, appel, nootjes, 

honing & frisse groentjes 

Suppl. gebakken spekblokjes + € 1,50 

Suppl. zalm + € 2,50

Tandoori Miss Chick  €17,00 
Gegrilde kip met tandoori-kruiden, salade, 

kool, zongedroogde tomaat, guacamole,  

witloof & koriander

Oh Hello Caesar  €17,00 
Gegrilde kip, salade, ei, komkommer, home 

made caesardressing, croutons & ansjovis

La Princesse Niçoise  €17,50 
Tonijn met salade, kool, zongedroogde tomaat, 

olijven, ei, ansjovis en frisse groenten

Tropical Chicken  €17,00 
Gegrilde kip met salade, frisse groentjes, 

ananas, sweet chili

#SUPERFOOD SALADES 

Goji Sensation  €17,50

Salade met gegrilde kip, gojibessen, salade,

komkommer, ui, appelsien, nootjes

& home made frambozendressing

Quinoa Tuna Royal  €18,50

Salade met quinoa, tonijn, kappertjes,

venkel, olijven, komkommer, rode ui,

boontjes en home made citroen-olijfoliedressing

Quinoa Feta You  €17

Salade met feta, olijven, zongedroogde tomaat, 

komkommer, rode ui, boontjes, venkel, koriander 

en olijfolie

# Supplement glutenvrij meergranenbrood €1,50

# Supplement glutenvrij meergranenbrood €1,50

#HEALTHY SALADES
#SUPERFOOD SALADES 

LU
N

C
H
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#BURGERS

Seaworld  €17,00 
Fishstick, salade, kool, komkommer, wortel, 

rode ui & huisgemaakte tartaarsaus

Veggie You  €17,00 
Seitan-groenteburger, salade, kool, wortel, 

paprika, rucola, frisse groentjes, olijven & 

guacamole

Perfect Deluxe  €17,00 
Rund-varkensburger, spek, spiegelei, kaas, 

salade, kool, wortel, tomaat, ui & augurk

Hawaï Burger  €17,00 
Kippenburger, salade, wortel, kool, 

komkommer, rode ui, tomaat & home made 

dressing

Hellas Burger  €17,00 
Kippenburger, salade, wortel, kool, 

tsatsikidressing, komkommer, olijven & feta

# Supplement glutenvrij meergranenbrood, apart geserveerd €1,50

#BURGERS 

LU
N

C
H
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#WRAP IT

Poulet d’Or Wrap  €16,50

Gegrilde kip met salade, kool, guacamole,

zongedroogde tomaat, nootjes, parmezaan

& home made dressing

Prego Roll  €15,50

Parmaham met salade, pesto, parmezaan,

zongedroogde tomaat, kool, komkommer

en olijfdressing

Pink Wrap  €16,50

Gerookte zalm, kruidenkaas, salade, kool,

komkommer, radijsjes, koriander &  

bieslookdressing

 

#METROPOLITAN  
 SANDWICH
Het VIP-geitje uit Parma  €16,50

Parmaham, geitenkaas, salade, kool, wortel,

komkommer, ui, zongedroogde tomaat,  

nootjes, honing & bieslookdressing

Pok-pok, Who Was First?  €17,00

Kip, spiegelei, salade, kool, wortel,

komkommer, tomaat en mayo

 

# Supplement glutenvrij meergranenbrood, apart  

   geserveerd €1,50

Check our weekly 
Mint suggestions

Zie 
bord

#METROPOLITAN SANDWICH
#WRAP IT UP

LU
N

C
H



www.mint-antwerpen.be  -  volg ons op 

Vanaf 15:00h
Ansjovis  €4,50

Olijven  €4,50

Olijventapenade met brood  €5,50

Feta  €4,50

Bruschetta tomaat (2st.)  €7,50

Bruschetta zalm (2st.)  €10,00

Nachos + cheddar & guacamole  €8,50

Suppl. extra guacamole + €1,50

Huisgemaakte kipsaté’s  €8,00

Sweet Chili (4st.)

Tapas Variadas (vanaf 2 pers.)  €11,00 p.p.

Vanaf 15:00h
Huisgemaakte appeltaart
Koud met slagroom  €6,00

Warm met vanille-ijs  €7,00

Vanille-ijs & warme  
chocoladesaus  €7,00

Coffee & Cake  €8,50

Koffie of thee met appeltaart

Vraag naar ons dessert van  
de week!  €6,00

A
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N
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#AFTERNOON TAPAS

#AFTERNOON SWEETS 



FOOD
     a love story


