
TAT I ,  c ’ e s t  q u i ?

Jacques Tati, geboren in 1907, was een Franse filmacteur, komiek en regisseur. In zijn 50-jarige carrière maakte Tati slechts zes 
lange en vier korte films.  In al zijn films steekt Tatì de draak met de huidige moderne samenleving waarin decadentie en heb-
zucht een grote rol speelt.  Menselijke waarden zoals gezelligheid en behulpzaamheid gaan verloren.  Hij plaatst de goeie oude 
tijd naast de moderne techniek waarbij nostalgie botst met deze nieuwe fantasieloze en onpersoonlijke moderne samenleving. 

En net daarom voelen wij ons bij Tati Coffee zo verwant met Jaques Tati. We trachten dat  vleugje nostalgie, al was het maar 
even, terug te brengen in onze bistro... Voel je bij ons thuis en zet de tijd even stil.  Geniet van de geur van versgebrande koffie, 
heerlijke huisgemaakte lekkernijen, en droom weg bij muziek van lang vervlogen tijden.. 



S l o w  c o f f e e

C h e m e x
De chemex, ontworpen in 1941 door Pete Schlumbohm, 
hoort tot de designklassiekers uit de geschiedenis. 
Het is de perfecte manier om filterkoffie te zetten. 
Vrij van alle vetten en olieën creëer je de meest 
zuivere koffie...    de échte slow coffee. 

c h e m e x  m e t  s i n g l e  o r i g i n  n a a r 
k e u z e  8 , 5 0

B i a l e t t i  f r e n c h  p r e s s

Elke maand branden wij heerlijke nieuwe Single 
Origins. De French press van Bialetti is de ideale 
manier om deze te ontdekken. De ideale koffie 
bij het ontbijt.

W i s t  j e  d a t ? 
Renato Bialetti (93) als eerbetoon 
aan zijn vader Alfonso begraven 

werd in een reuzengrote perculatore.
Het is Renato die van Bialetti 

een wereldwijd succes maakte. 

3 5  c l   4 , 9 5
1 0 0 c l   8 , 9 5

B i a l e t t i  p e r c u l a t o r e

Ontworpen in 1933 door Alfonso Bialetti. 
Gebaseerd op de wasmachine die water onder hoge 
druk door de trommel perst. Bij de perculatore ge-
beurt net hetzelfde. Eens het water kookt, wordt het 
onder een druk van 1,5 bar door de koffie geperst. 
De koffie heeft een typische bittere smaak. 

H e t  o r g i n e l e  i t a l i a a n s e 
e s p r e s s o p o t j e  4 , 9 5  /  8 , 9 5

b i a l e t t i  m e t  s i n g l e  o r g i n  n a a r  k e u z e



Ristretto 
kleine shot espresso koffie, 
single origin van de maand.

2,9

Espresso
iets groter dan de ristretto, de 
basis voor elke koffiedrank.

2,9

Americano 
een shot espresso wordt 
op heet water geschonken.

2,9

Long black
groter dan de americano, 
met twee shots espresso.

3,5

Vienna  coffee  
long black met verse slagroom
en chocoladesaus.

Espresso macchiato    
shot espresso “gevlekt” met 
een klein beetje opgestoomd 
melkschuim.

Cappuccino 
gemaakt met 1/3 espresso, 
1/3 melk en 1/3 melkschuim.

3,4

Flat white  
straffer, maar voller van smaak
dan de cappuccino, met twee 
shots espresso.

4

3,5

3,5

4,1

4,5

Latte macchiato  
warm gestoomde melk met 
een shot espresso, afgewerkt 
met een dikke laag melkschuim.

Caffe latte 
net als een latte macchiato  
maar minder melkschuim.

Latte mocha  
latte mocha is een variant  
op de caffe latte met chocolade.

Latte  after  eight  
latte met munt, koffie, chocolade 
after8 en slagroom.

4,5
latte met Gentse rode neuzekes  
witte chocolade en slagroom. 
(geen koffie)

Latte cuberdon

c o f f e e

E s p r e s s o s  & 
c a p p u c c i n o s *

L a t t e s *

&  c o f f e e  2  g o

4,3

4,2

4,3

Matcha latte
latte met Japanse groene thee 
honing en cocos

Caramel latte  
latte met caramel, melk, koffie 
en slagroom.

Bueno Latte  
latte met kinderbueno, hazelnoot, 
koffie en slagroom.

latte met Toblerone, honing, 
koffie en amandelcrumble.

*Al onze melkdranken zijn bereid met            
hoevemelk, maar ook verkrijgbaar met          

soya, cocos of haver 
(+50 cent )

3,6Chai massala latte  
latte van Indische kruidenthee 
en kaneel. 
Original - Sugarfree - Vanille

Toblerone latte         3,2

          4/5,2

4,3

long black, Jameson Irish Whiskey, 
kandijsuiker, verse room

Irish Coffee         

s p i r i t s

8,3

Italian Coffee         8,3
long black, Amaretto di Saronno, 
kandijsuiker, verse room

Irish Latte  8,3
caffe latte, Baileys Irish Cream,
slagroom



I f   c o f f e e  i s  n o t  y o u r   c u p   o f  t e a   4 , 1 0

z w a r t e  t h e e 

Ceylon Orange Pekoe Ne-luwa
romantische thee, licht gouden kleur, 
aroma van wilde bloemen, de ideale 
ochtendthee.

Szechuan imperial 
een meesterlijke Szechuan, geoogst
op de top van de Meng Mountain. 
Intens, maar verfijnd aroma. 
Perfecte avondthee.

Earl Grey 
een heerlijke biologische Earl Grey,
uitzonderlijke zwarte thee geoogst op 
het hoogplateau van de Yunnan 
Provincie in China, zachte bergamot 
op de achtergrond.

English breakfast 
perfecte blend van elegante 
zwarte thee, ideaal bij het ontbijt.

China Pu Ehr
gefermenteerde thee met een aardse 
smaak. Pu erh is afkomstig uit China en 
is krachtig van smaak. Staat bekend om 
zijn afslankende effect.

w i t t e  t h e e

White flower 
frisse zoete muntsmaak met 
bramenblad en goudsbloembloesem.

Jasmin white 
bijzondere witte thee (parels)  met 
versgeplukte jasmijnbloesem.

Green & white
blend van de beste groene en 
witte thee met munt, rozen- en 
jasmijnbloesem.

China Pai Mu Tan
witte thee met een fijne, zachte, fluwe-
len bloemige smaak. De grove blade-
ren worden in de zon gedroogd en 
voorzichtig geroosterd. De thee is licht 
van kleur en wordt niet bitter.

White Wonder
witte thee met frambozen, gojibessen, 
zwarte bessen en rozenblaadjes.

Good Luck to you!
witte thee met stukjes appel,  frambo-
zen, goudsbloem, rode biet, geparfu-
meerd met Tonka boon. Tonka bonen 
zijn ook gekend als een geluksbrenger. 

g r o e n e  t h e e

Sencha  Ariake Japan 
geoogst op het eiland Kyushu. Deze 
Sencha is gekend voor haar subtiel 
boeket, een zachte thee voor elk mo-
ment van de dag.

Lung Ching (emperor’s tea)
deze Lung Ching wordt nog steeds 
met de hand geoogst zoals 1200 jaar 
geleden, de thee van de keizer.

Marrakech mint 
frisse, biologische, groene thee met 
Marokkaanse munt.

Matcha japan
het bekende groene poeder met een 
uitzonderlijke smaak, ook verkrijgbaar
als latte.
 
Champagne
witte/groene thee met verveine, 
citroengras citroenmirte, zwarte/rode 
bessen, rode rozenbloesem, zonne-
bloembloesem.

Genmaicha
frisse groene thee met gepofte rijst, die 
enkel organisch geteelt wordt. 

Verse muntthee  6



Spicy yoga
deze groen/witte thee bevat super-
foods 
kurkuma, gember en peper voor 
optimale wellbeing.

Forest fruit
een frisse mix van rode vruchten met 
hibiscusbloesem.

Pink fizz
zeemzoete thee boordevol fruit, 
cranberries, kiwi en kokosvlokken.

Sweet mango
met tropische vruchten.

Evening glory
verwarmend zoethout, met verse 
appel en munt, ideale avondthee.

Olives detox bio 
super gezonde, ontgiftende thee, met 
olijfbladeren en boordevol gedroogd 
fruit.

Sea breeze 
deze rooibos laat je wegdromen aan et 
strand. Ingrediënten als Turmeric, Chlo-
rella Algae, Aloe Vera spreken tot de 
verbeelding. Je vindt er ook kokosnoot, 
bosbes en kamille in terug.
Ijzerkruid
verveine of ijzerkruid is een geurig 
kruid met een frisse ctroengeur. Het is 
afkomstig van de citroenverbena. 
Goed voor de spijsvertering.

Rooibos strawberry 
overheerlijke zoete rooibos met 
stukjes aardbei, weinig calorieën 
en 100% theïne-vrij.

Camomille blossom
losse kamillebloesem uit Egypte, 
geschikt voor elk kwaaltje.

Rosehip blossom
een mengeling op basis van 
rozenbloesem, ideale thee 
voor een goede nachtrust.

Sweet dreams
een mengeling op basis van 
kamillebloesem, venkel, lindebloesem 
en sinaasappelschil.

Almond dream
de geur van vers gebakken koekjes, 
zoet, en vooral verslavend.

Ginger 
pure gesneden gedroogde gember. 

Lindebloesem
lindebloesem is een heerlijk kruid dat 
qua smaak aan honing doet denken. 
Het is een waar wondermiddel. Het 
zorgt voor een verkwikkende slaap, 
kalmeert de zenuwen en is goed bij 
verkoudheid en buikkrampen.

Carpe diem
deze kruidenthee neemt je mee naar 
de Provence. Overal om je heen 
geurige velden met rozemarijn, thijm, 
verveine en lavendel. Citroengras zorgt 
voor wat verfrissing in dit overvloedige 
kruidenboeket. 

Apple pie 
proef die oude heerlijke appeltaart van 
grootmoeder in je kopje, met ge-
droogd fruit, bloesems, amandelen.

Hibiscus 
hibiscus heeft een friszure smaak en 
staat bekend om haar geneeskrachtige 
werking. Het werkt laxerend en vocht-
afdrijvend. Daarnaast bevat het veel 
vitamine c. 

A winter’s day
verwarmende kruidenmengeling die je 
onmiddellijk een heerlijk gevoel geeft.
met blaadjes van wilde aardbeien, 
zwarte bessen, anijszaad, venkel en  zo 
veel meer. Deze thee wil je lang laten 
trekken!

Inner Balance
kom tot rust met deze ayurvedische 
thee, met kaneel, kardemon, zoethout-
wortel, koriander, venkel , gember en 
rozenblaadjes.

Neem je favoriete thee ook mee naar huis !

i n f u s i e s  4 , 1 0



*vanaf 14.30u / vanaf 2 personen /35€ pp.
reservatie een week op voorhand

h i g h  t e a * 

Onze High Tea 
is pure verwennerij, met heerlijke 

sandwiches , vers 
gebakken scones met clotted 

cream  and frambozenjam, lemon 
curd, zalige taartjes,etc.

Dit alles met de lekkerste thee die 
je maar kan vinden.  

Alles wordt met veel passie en 
liefde bereid door 

onze patissier 
van 



G E B A K

Elke dag vers en 
huisgemaakt!                    5,50
    Neem een kijkje in onze 
gebaksvitrine

Warm appelgebak met   8,50
vanille ijs en slagroom 

p a n n e n k o e k e n
*vanaf 14u

Normande                        13,50
gekarameliseerde appeltjes
en Calvados.

Met zoetigheden                      7,50
suiker, huisgemaakte confituur, 
choco of siroop

Mikado                                                  9,80
ambachtelijk ijs met natuurlijke
vanille en warme chocoladesaus.

 

c h o c o l a d e *

Dark chocolate 54%         3,50
pure, bittere chocolade met 
gestoomde melk.

White chocolate 33%       3,60
witte chocolade met
gestoomde melk.

Ruby chocolate  47,3%    3,60
fruitige chocolade met
gestoomde melk

Kids choco                           4
melkchocolade met slagroom, 
marshmellows en Smarties.

* onze chocolade wordt bereid met 
overheerlijke fairtrade Callebaut chocolade
en verse hoevemelk.

s w e e t s

w a f e l s               
 
Slagroom                                           7,50

Bananasplit                         8,90
banaan, chocolode, vanilleroomijs
en amandelcrunch   

Forest Fruit                         8,90
bosvruchten en slagroom.

T a t i  c r e m e
*vanaf 14u

Ons huisgemaakt roomijs met 
verse melk van de boerderij !!
(ook voor thuis)

Dame blanche            7,80
met warme chocoladesaus

Cafe glacé                       7,80
vanille met een dubbele
single origin espresso

Strawberry delight           9,50
verse aardbeien (in het seizoen)

Negresco                            9,50
vanille met advokaat en chocoladesaus

Bresilienne                      8,50
vanille en hazelnoot ijs met krokante 
notencrumble                             

Kaiserschmarrn              14,50
naar origineel Oostenrijks recept

TATI CREME, 

elke week een nieuwe 

ontdekking! 



PETIT   DEJEUNER   BONJOUR           16
pistoletje, croissant, homemade confituur, 
kaas, ham,  French Press koffie of kannetje 
thee, vers sapje

P E T I T    D E J E U N E R     

MINI   PETIT   DEJEUNER (KIDS)   9     
bokes met huisgemaakte confituur 
en choco, gekookt eitje, warme 
chocolademelk of appelsapje

ZATERDAGMARKT  ONTBIJTPLANKJE      13,50   
paardenbroodje van 100% rogge met homemade bio 
confituur, Griekse yoghurt met granola, vers bio sapje, 
americano  (enkel verkrijgbaar op zaterdag)

MINI  ONTBIJTJE      7,50
croissant, confituur, americano, vers sapje

PETIT   DEJEUNER   TATI                                   27 
Griekse yoghurt met granola en 
seizoensfruit, pistoletjes, croissant, 
homemade confituur, kaas, ham, 
americain, gerookte zalm, glaasje cava, 
vers sapje, roereitje met spek, French 
Press koffie of thee naar keuze,  

D I M A N G E TATI 
Een heerlijk ontbijt/brunchbuffet, speciaal voorbehouden voor levensgenieters die met 
het goede been uit bed stappen, fijnproevers met een aangenaam ochtendhumeur en alle 
liefhebbers van een uitgebreid ontbijt! 

Elke eerste zondag van de maand vanaf 10 uur.  

All-in*   35,50 pp

*glaasje cava, verse sappen, french press koffie, groene of zwarte thee  en  een overheerlijk dessertenbuffet
  onbeperkt genieten van ons buffet van 10u tot 12.30u

S p e c i a a l  v o o r  j o u  s a m e n g e s t e l d



S t e l  j e  e i g e n  o n t b i j t  s a m e n

P E T I T    D E J E U N E R     

A  LA  CARTE               8
• twee sneetjes verloore brood                              

        met frambozensaus en suiker                
• bordje ambachtelijk gerookte zalm       
• potje vers seizoensfruit   
• croissant met americano     5,10
• croissant met ham/kaas       5,10

EITJES                          7,95
• twee spiegeleitjes
• roerei met spek
• twee zachtgekookte eitjes met soldaatjes
• omeletje met spek
• veggie omelet  9,50
                                                met zuurdesembrood

 AMERICAN  PANCAKES*                                     9,50     
• blueberry pancakes
            bosbessen en maple syrup

• banana & raspberry pancakes 
             frambozen, banaan en pecannoten 

• Chef’s choice
               laat je verrassen door het seizoen   

SMOOTHIE BOWLS                                                                  8,50  
• Acai
           bosvruchten, banaan, havermelk en acai-bes

• Mango
          mango, griekse yoghurt, banaan en kokos

GRANOLA *                                                                                                       7,9 5

• Forest fruit  
               bosvruchten en frambozensaus
• Strawberry (seizoen)
                met aardbeien, chocolade, zeezout,  druppeltje
                 olijfolie   
• Chef’s Choice
               laat je verrassen door het seizoen                                                      
                                                             met Griekse yoghurt
                                                                    of Soya yoghurt (+1€)

*Lactose of Glutenvrij? Geen probleem
  We passen onze recepten graag voor je aan!



                   op donker hoevebrood
T a t i  s i g n a t u r e

Gouda                                                                9,50                               
goudakaas, romaanse sla
mosterdboter.

Tuna                                     9,50
tonijnsla, tomaat,
appeltjes, romaanse sla

Hoevehesp                                                  9,50                             
hoevehesp, mosterdspread 
en romaanse sla.

Chicken  curry                           9,50
gebraden kip, curry, 
Granny Smith en sla.

Cannibal                                          11,50
americain met kapperappeltjes, 
rode ui en kappertjes.

Hummus                           13,50 
hummus met (seizoens)
gegrilde groenten.

Salmon                                           16,90
kruidenroomkaas, komkommer,  
ambachtelijk gerookte zalm, rucola, 
rode ui, avocado

Chicken                                           16,90
avocado, bacon, sla, tomatensalsa, 
parmesan en gegrilde kip.

Serrano/mozzarella                16,90
rucola, vers afgesneden serranoham, 
gegrilde courgette, buffelmozzarella, 
pijnboompitjes en pesto.

Carpaccio                                                   16,90
dun gesneden rundsvlees, rucola, 
pestomayo, pijnboompitjes
en parmesan.

lunch vanaf  11.30u

Ben je allergisch voor bepaalde zaken, laat het ons weten, wij, helpen je graag 

verder, en uiteraard passen we ons graag aan. !



Ceasar                               19,50    
gegrilde kip, little gem, ansjovis 
van Cantabrica, avocado
en parmesan.

Goatcheese                              19,50
crottin de Chavignole, appeltjes,
gemarineerde rode bietjes, 
gebakken peertjes, rucola, 
frisse sla, rozijnen en noten.

Quinoa                              18,50
biologische rode quinoa,
tomaatjes, olijven, feta crumble, 
courgette en zonnebloempitten.

Spaghetti bolognese                       18
recept van Tatí.

Pasta pesto met               21,90
serranoham of kip                                 
serranoham of kip, pesto, 
pijnboompit, parmesan en 
zongedroogde tomaatjes.

m e e r . .
Dagsoep met 
donker hoevebrood                    7 
Garnaalkroketjes                  17/23 
ambachteljk gemaakt met 
een fris kruidenslaatje.

Kaaskroketjes                   15/21 
ambachteljk gemaakt met    
een fris kruidenslaatje.

Quiche van het seizoen   16,50
huisgemaakt en elke keer wat    
anders  

Toast Champignon           16,50
mengelmoes van vershillende 
paddestoelen met munt peterselie dres-
sing (winterseizoen)

Falafel                                              14,50
balletjes van kikkererwt, rucola
gegrilde courgette, tomaatjes, 
komkommer, rode ui, hummus
en tzatziki.

Zalm                                                15,50
gegrilde zalm, komkommer 
radijzen, lente-ui, tomaatjes.
en mosterd honing

Kip                                                                                  14,50
gegrilde kip, frisse sla, 
guacamole, rode kool,
tomatensalsa en kruidige roomkaas.

Tati Burger                           21,90  
angus beef, buffelmozzarella. 
pesto-mayonaise,sud n’sol, 
fris basilicumslaatje

Bouchée à la Reine                        21,90
kippepasteitje met champignons,
sla en fritjes 

p a s t a s w r a p ss a l a d e s

Veggie burger
 

21
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B I E R

F R I S

Vat

Fles
  Vedett                             
  La Chouffe Rouge
  Sint Bernardus Tripel                       
  Westmalle Dubbel          
  Triple d’Anvers                  
  Duvel                                

De koninck                   
La chouffe                         

Tonic premium                       
Fanta                                   
Coca Cola                               
Coca Cola zero                      
Sprite                                      
Almdudler                             
San Pellegrino  
25cl/50cl/100cl
San Pellegrino Panna
25cl/100cl 
puur appelsap 
van ROES                                

 icy mojito
groene thee, pepermunt, 

appel
4,5/6

cranberry basil
veenbessensap, basilicum, 

soda
4,5/6

pink fizz
rode vruchten, kokos &

framboos
4,5/6

rooibos Strawberry
zoete rooibos met stukjes aardbei

4,5/6

fresh  oranges
4/5,5/7

  
h o m e m a d e

3,40
4,00

3,70
4,30
4,90
4,50
4,50
4,50

3,40
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90/5,10/8,20

2,90/8,20

3,50



D r i n k s

t a p a s  b i j  d e  b o r r e l
       Plankjes
          Manchego kaas                                           7,90
        Chorizo                                                         7,90
        Serranoham                                               13,50
        Kruiden toastjes met tapenades               8,90             
        Huisgemaakte kroketjes                            8/14
        (5/8)       
                   

      gemengd tapasbordje
       Manchego kaas, Serranoham, 
       olijven, chorizo, brood                               15/22

       vissersbordje
           toastjes met verse zalm, tonijn, 
          kibbeling met tartaar                                             15/23     
l         

D I G E S T I E V E N 

Oude jenever Bols 4,90
Grappa 6,20
Cognac 6,70
Calvados 11,50 
  Chateau de breuil 15y 
Single Malt whiskey 9,90
  Bowmore 12y  
Poire williams 6,20
Limoncello  4,90
Sambucca  6,20
Amaretto 6,20

G I N

Monkey 47                
12,80
basil - Schweppes hibiscus

Hendrick’s                 
12,80
cucumber - Fever Tree
 
Mare                          13,80
olives - rosemary -
Schweppes pepper

W I J N

Rood
Chianti Classico                            
4,90/26,50 

Vraag naar onze suggestiewijnen

Wit
Adega de Pegoes Portugal        
4,90/25,50
Chardonnay  

Massai South Africa                     
4,90/27,50
Viognier

Cava Barza Brut                            
7,50/29,50
Macabeo/Chardonnay/Perelada

Rose
Vonkel Fontein                          
4,90/23,50
Shiraz/Grenache

a p e r o

Porto rood                                                                
Porto wit                          

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
6,80

                          
Martini rood                                                 
Martini wit                                           
Dry sherry                                               
Aperol spritz                                            

Luxe tapasbord 

al het lekkers van onze tapas op één bord !                    

   35





artwork by Stephanie Gillis

Tati Creme
Op het Tati Plein bereiden we ook ons ambachtelijk roomijs!  

Dagelijks wordt er in ons atelier verse gelato gedraaid. De in-
grediënten zijn puur van smaak. Met veel zorg worden 
alleen de beste producten gebruikt. Het fruit is 100% vers en 
dat proef je. Alleen de beste Italiaanse gelato kan je hier 
vinden.

Naast de typische smaken zoals vanille, chocolade en pistache, 
werken we ook graag met onze eigen infusies. Dat levert vaak 
verrassende en superlekkere combinaties op. We zijn nu al 
apetrots op ons Pink Fizz ijs, en wie weet wat komt er nog ?

Vanaf het voorjaar kan je zowel in Bistro Tati als Petit Tati 
genieten van onze heerlijke, licht verteerbare gelato. 
Maar ook op tal van events ga je onze triporteur tegenkomen.

Wil je graag thuis genieten van onze gelato?  Dat kan zeker! In 
ons atelier kan je terecht vanaf 1 liter in alle smaken die op dat 
moment beschikbaar zijn.

Genieten maar!!



Onze mobiele koffiebar

Een van onze Innocenti Lambro’s op locatie 
Deze zeldzame pareltjes, uitgerust met de allermooiste espressomachines 
(Kees van der Westen) vormen de perfecte eye-catcher op uw event, feest of beurs.

Verwen je gasten met de lekkerste koffiebereidingen, huisgemaakte zoete lekkernijen of fin-
gerfood, vers gebakken lollywafels, wine&spirits of heerlijk belegde pistoleetjes...

Laat ons toe dezelfde sfeer te creëren als op het Tati Plein, de thuishaven van 
onze koffiebranderij.

Wil je graag meer info, stuur dan een mailtje naar events@taticoffee.be



van onze koffie genieten kan op volgende locaties..



 • Sumatra Mandheling
       Silaban Tao   

• Ethiopia Washed Sidamo 
             Moredocofe 

• Tatí Espresso Blend • Ethiopia Yirgacheffe Natural

Fairtrade én organic, deze stevige 
koffie met zijn zoete smaak zal de 
koffiekenner zeker bekoren. De 
naam Silaban Tao verwijst naar het 
meer waar de koffie wordt geteeld.

           

deze met de hand gewassen koffie 
levert werkelijk een unieke smaak. 
Moredocofe is de oudste, en meest 
prestigieuze koffie boerderij van 
Gujji. De eigenaar  Ato Haile Gebre 
heeft letterlijk het boek over koffie
in Ethiopië geschreven 

  

onze huisblend. 100 % 
Arabica (Brasil, Ethiopia Washed 
Sidamo, Guatemala SHB). Ideaal 
voor de espressomachine, maar 
even lekker in je French Press. Over-
heerlijk in de Bialetti Perculatore.

Yirgacheffe koffie is een begrip in 
koffieland. Deze regio produceert 
de beste koffies die er te vinden 
zijn. Naturals, oftewel zongedroog-
de koffies, garanderen een com-
plexe smaak, rijke aciditeit en vooral 
een rijke consistente koffie.

deze Rwanda natural wordt volledig 
handgeplukt. De Kayumba farm 
garandeert hier door een koffie van 
zeer hoogstaande kwaliteit. Proef 
de zwarte bes en de donkere choco-
lade in deze uitzonderlijke Bourbon

     

• Rwanda Bourbon Natural

geteeld op de hellingen van Mount 
Kenya. Deze absolute TOPkoffie is 
voor de echte kenners. Uiterst flora-
le koffie, die het best als filterkoffie 
of in de Chemex wordt geschonken. 
       
                                   

• Kenya AA+ Kirinyaga 

Onze koffies.. 



• Colombia Finca El Arroyo• Costa Rica SHB La Pastora

Colombia koffie wordt beschouwd 
als een van de beste koffies ter we-
reld. Van dezelfde plantage als de 
Geisha, maar deze Colombia is een 
pak sterker, heeft een volle body en 
een sterke afdronk.

Costa Rica, een van de belangrijkste 
koffieproducenten, staat bekend 
voor zijn experimenten met speci-
alty coffee.  Deze Arabica (Catuai 
en Caturra) wordt geteeld op de 
steile hellingen van Tarrâzu, op een 
hoogte tussen 1550 en 1800 meter.  
Dankzij een ideaal klimaat en de 
perfecte vulkanische ondergrond, 
staat deze regio gekend voor  koffie 
van zeer hoge kwaliteit.

  

• Guatemala Finca 
   La Providencia

deze high grade koffie is afkomstig 
van de Huehuetenango regio.  
Deze regio, vlakbij de Mexicaanse 
grens levert, dankzij de kalkhouden-
de grond een rijke, zoete, maar frui-
tige koffie van superieure kwaliteit.

    

Elke koffie heeft zijn eigen oogstseizoen, sommige 
kennen zelfs twee maal per jaar een oogstseizoen. 

Aangezien wij steeds met verse groene bonen werken, 
kan het  dat sommige koffies niet altijd voorradig zijn.





Op het Tati Plein vind je ons mooie taartenhuisje.  Alles wordt er met de meeste 
zorg en passie bereid door onze patissier.  Koekjes, cupcakes, macarons, cakes 
en de mooiste taarten die je ooit gezien hebt!!
Heb je een mooie taart gezien, en wil je die ook graag voor je verjaardag of je 
huwelijk? Laat het ons weten, en verras je gasten met iets unieks.

Op de volgende pagina’s vind je een greep van wat we kunnen maken, maar dat 
is inderdaad slechts een greep van wat mogelijk is. 

Op simpele vraag maken we je taart ook nog eens allergenenvrij, zonder gluten, 
lactose, suiker, enzovoort..



 

 Zwarte Woud

 Cheesecake  Carrot  Red Velvet

 Chocolate Caramel Lemon Pie
 
 chocoladebiscuit
 kirsch  
 slagroom

 
 lemon curd
 meringue 
 slagroom

 
 caramelbiscuit
 noten - vijgen
 slagroom

 
 chocoladebiscuit
 kirsch  
 slagroom

 Appel
 
 appelsmort
 zanddeeg  
 

 
 wortelen - kaneel
 slagroom  
 

 
 chocoladebiscuit
 ganache - aardbeien
 boterroom

 
 red velvet biscuit
 slagroom 
 

Wil je graag een bestelling plaatsen? 
Vraag een bestelformulier*  aan onze medewerkers.

Traditionals..

*prijzen en maten vind je op het bestelformulier



 

  Flowers
  

 Rainbow Candy
 

 

 Unicorn 
 

 

 Frozen
 

 

 Layercake 
 

 Birthday special
 

 

 3D Minion
 

 

 Fairytale
 

Driptaarten...

    Themataarten..

      Bruiloftstaarten...

Verjaardagstaarten...

Prijzen en maten van deze taarten zijn steeds op aanvraag



 

  Tartes Tati     en 

                          Tati Coffee Events

Met onze mobiele bar, onze    
Lambro ‘67, komen wij bij u ter 
plaatse.  We serveren de lekkerste 
koffie, cappuccini en latte’s.

Samen met onze cupcakes of 
heerlijke taarten maken we van uw 
event een onvergetelijke 
belevenis. 

Wij maken zelfs onze cupcakes 
met uw bedrijfslogo!



Tati Magasin
coffee - tea - tools - machines

. 
Dit is de thuisbasis waar we onze specialty coffee branden, maar je kan er ook terecht voor 
echt ALLES wat er te vinden en te weten valt in koffieland.  Gaande van de eenvoudigste toe-
stellen tot de meer gesofisticeerde espressomachines, je vindt er voor ieder wat wils.

Volg je graag een opleiding barista of koffiebrander, of heb je graag wat meer informatie 
over  wat koffie nu precies is , dan ben je hier op de juiste plaats.

We zijn trotse partner van het kwaliteitsvolle Zwitserse merk              .  Deze machines, die je 
eenvoudig kan bedienen met éen druk op de knop, bieden een gegarandeerd heerlijk kopje 
koffie.  Maar ook de melkspecialiteiten ontbreken niet. Je kan er tot wel 22 verschillende 
koffie - variëteiten mee zetten!  We bieden ook alle onderhoudsproducten van JURA aan, 
en je kan bij ons terecht voor alle onderhoud en herstellingen!

Uiteraard mogen oa                        en                          niet ontbreken!

Naast onze koffie komt de theeliefhebber ook aan zijn trekken.  We bieden meer dan DERTIG 
soorten biologische thee aan!! 

En met de handige                       theepotjes kan je er thuis heerlijk van genieten!

Ben je van plan je eigen koffiebar of horecazaak te starten? We begeleiden jou in je zoektocht 
naar de perfecte machine voor jouw zaak. We bieden gratis opleiding aan, en we zorgen er-
voor dat je steeds het perfect kopje koffie kan zetten!

Tati Coffee is oa. verdeler van Kees van der Westen, Dallacorte La Marzocco en Thermoplan!

Dus.. spring snel binnen en geniet van de heerlijke geuren en smaken.



O p e n i n g s u r e n

       
tat i c o f f e e . b e

             

Ma-Vr: 09:00 - 17:00
Za: 09:00 - 18:00

Eerste zondag van de maand: 
Dimange Tati


