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Koffie een West-Vlaams streekproduct?
 

In West-Vlaanderen vindt u inderdaad geen koffieplantages, toch is koffie erkend als 
streekproduct. Een tas koffie uit West-Vlaanderen smaakt namelijk helemaal anders dan een 
kopje uit Limburg. Het geheim schuilt in de brandwijze van de koffiebonen. 
De sleutel tot het succes van onze West-Vlaamse branders is tijd. Onze koffiebranders 
nemen de tijd voor een uiterst strenge selectie van de koffiebonen. Die branden ze 
vervolgens artisanaal en langzaam volgens de eigen streektraditie. 

Neem ook de tijd om te genieten van een heerlijke koffie met het label 
100% West-Vlaams. Dat staat voor de vakman achter het streekproduct en 
garandeert authenticiteit, lokaal vakmanschap en passie. 

Ontdek alle erkende koffiebranders op: 
www.100procentwest-vlaams.be

 8. Grootmoeders Koffie uit Gullegem 
Na vier generaties branden Patrick en zoon Nicolas  
nog steeds ambachtelijke kwaliteitskoffie aan de  
oevers van de  Leie. www.grootmoederskoffie.be   

 1. Aroma-koffie uit Oostende                                                
One brand one blend. Aroma-koffie, één merk één 
smaak. Bij Aroma-koffie geen keuzestress, alles is 
100% Arabica. www.aroma-koffie.be

 2. Koffie Kàn uit Wenduine 
“Van Koffie Kàn je genieten, jawel! “ Koffie Kàn 
brandt alle koffie volgens de filosofie van SlowFood 
boordevol aroma en smaak. www.koffiekan.be

 3. Koffiebranderij Dumolyn uit Knokke    

Tradition in Quality. Koffiebranderij Dumolyn staat 
voor drie generaties heerlijke koffie met passie. 
www.dumolyn.be

 6. Het Ambachtelijk Koffiehuis uit Roeselare 
“Life is too short for bad coffee.” Traditioneel branden 
zorgt voor kwaliteit, smaak en zachtheid in onze 
koffies. www.hetambachtelijkkoffiehuis.be

 7. Koffie ‘t Molen� e uit Langemark  
“Koffie zoals vroeger, omdat kwaliTIJD belangrijk is.”
De combinatie van verse branding en een zachte 
smaak is niet te evenaren. www.koffiemetkarakter.be

 4. Koffie Torenhof uit Ichtegem 
Een zachte koffie, al vijf generaties het resultaat van 
een ambachtelijke koffiebranding en een perfecte 
mélange kwaliteitsbonen. www.koffie-torenhof.be

 5. Pat’s Coffee uit Oedelem 
“Onze sterkte: ambachtelijk branden in kleine badges, 
een persoonlijke aanpak en advies op maat van elke 
koffieliefhebber.” 
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Unieke streekcreaties met ko	  e 
in de hoofdrol...

ROASTER’S GIN: een heerlijke, 
fluweelzachte gin met een subtiele 

koffiesmaak. Een samenwerking van 
Koffie Kàn en The Bruges Gin Society. 
In tegenstelling tot heel wat andere 
gins is de Roaster’s
Gin 43°, en geen 40°, sterk en 
bovendien een echte
London Dry Gin. 

BARISTA: Koffie en kaas, het 
lijkt een bizarre combinatie. 
Kaasboerderij ’t Groendal 
gebruikte in de kaasproductie 
gemalen, geroosterde koffie 
van Viva Sara. Het resultaat 
is een  culinaire, half-harde 
kaas met subtiele koffietoets 
en opmerkelijke zwartgrauwe 
natuurkorst. 



43

/   
   

  W
es

t-
V

la
an

de
re

n 
W

er
kt

 2
0

18
 #

4

Koffie een West-Vlaams streekproduct?
 

In West-Vlaanderen vindt u inderdaad geen koffieplantages, toch is koffie erkend als 
streekproduct. Een tas koffie uit West-Vlaanderen smaakt namelijk helemaal anders dan een 
kopje uit Limburg. Het geheim schuilt in de brandwijze van de koffiebonen. 
De sleutel tot het succes van onze West-Vlaamse branders is tijd. Onze koffiebranders 
nemen de tijd voor een uiterst strenge selectie van de koffiebonen. Die branden ze 
vervolgens artisanaal en langzaam volgens de eigen streektraditie. 

Neem ook de tijd om te genieten van een heerlijke koffie met het label 
100% West-Vlaams. Dat staat voor de vakman achter het streekproduct en 
garandeert authenticiteit, lokaal vakmanschap en passie. 

Ontdek alle erkende koffiebranders op: 
www.100procentwest-vlaams.be

 8. Grootmoeders Koffie uit Gullegem 
Na vier generaties branden Patrick en zoon Nicolas  
nog steeds ambachtelijke kwaliteitskoffie aan de  
oevers van de  Leie. www.grootmoederskoffie.be   

 1. Aroma-koffie uit Oostende                                                
One brand one blend. Aroma-koffie, één merk één 
smaak. Bij Aroma-koffie geen keuzestress, alles is 
100% Arabica. www.aroma-koffie.be

 2. Koffie Kàn uit Wenduine 
“Van Koffie Kàn je genieten, jawel! “ Koffie Kàn 
brandt alle koffie volgens de filosofie van SlowFood 
boordevol aroma en smaak. www.koffiekan.be

 3. Koffiebranderij Dumolyn uit Knokke    

Tradition in Quality. Koffiebranderij Dumolyn staat 
voor drie generaties heerlijke koffie met passie. 
www.dumolyn.be

 6. Het Ambachtelijk Koffiehuis uit Roeselare 
“Life is too short for bad coffee.” Traditioneel branden 
zorgt voor kwaliteit, smaak en zachtheid in onze 
koffies. www.hetambachtelijkkoffiehuis.be

 7. Koffie ‘t Molen� e uit Langemark  
“Koffie zoals vroeger, omdat kwaliTIJD belangrijk is.”
De combinatie van verse branding en een zachte 
smaak is niet te evenaren. www.koffiemetkarakter.be

 4. Koffie Torenhof uit Ichtegem 
Een zachte koffie, al vijf generaties het resultaat van 
een ambachtelijke koffiebranding en een perfecte 
mélange kwaliteitsbonen. www.koffie-torenhof.be

 5. Pat’s Coffee uit Oedelem 
“Onze sterkte: ambachtelijk branden in kleine badges, 
een persoonlijke aanpak en advies op maat van elke 
koffieliefhebber.” 

1

2

3

4

5

6

8

7

Unieke streekcreaties met ko	  e 
in de hoofdrol...

ROASTER’S GIN: een heerlijke, 
fluweelzachte gin met een subtiele 

koffiesmaak. Een samenwerking van 
Koffie Kàn en The Bruges Gin Society. 
In tegenstelling tot heel wat andere 
gins is de Roaster’s
Gin 43°, en geen 40°, sterk en 
bovendien een echte
London Dry Gin. 

BARISTA: Koffie en kaas, het 
lijkt een bizarre combinatie. 
Kaasboerderij ’t Groendal 
gebruikte in de kaasproductie 
gemalen, geroosterde koffie 
van Viva Sara. Het resultaat 
is een  culinaire, half-harde 
kaas met subtiele koffietoets 
en opmerkelijke zwartgrauwe 
natuurkorst. 


