
 

  

THEE 
 

Løvely morning – 0,35cl – €3,90 
Organic herbal and green tea. 
Lovely morning zal elke liefhebber van ochtendthee 
verleiden. Deze frisse en kruidige mengeling van groene 
thee, groene maté en guarana, gecombineerd met het duo 
pompelmoes-citroen en de toegeeflijke appelsien-infusie 
zullen je smaakpapillen prikkelen. Lovely morning zal een 
deel gaan uitmaken van jouw ochtendritueel alvorens aan 
een drukke dag te beginnen.  

 
Vert earl grey – 0,35cl – €3,90 

Organic groene thee geparfumeerd met bergamot om uw 
smaakpapillen te doen ontwaken.  

Linden-rose – 0,35cl – €3,90 
Organic herbal tea. Een nieuwe infusie die de zachtheid van 
de lindenbladeren en          bloemen combineert met een 
delicate smaak van roos en een zachte aanraking van 
lavendel.  

Jasmin – 0,35cl – €3,90 
Organic groene thee geparfumeerd met jasmijn bloesems, 
volgens de Chinese traditie.  
 

Sencha – 0,35cl – €3,90 
Organic groene thee uit China, de perfecte begeleiding voor 
zoete en hartige gerechten.  

Genmaïcha – 0,35cl – €4,90 
Organic groene Japanse thee. 
Heerlijke mix van groene thee en Japanse gepofte rijst.  

 

 

 
 

Rooibos groen – 0,35cl – €3,90 

Organic herbal tea. Rooibos is afkomstig van een Zuid-
Afrikaanse struik waarvan de bladeren voor een natuurlijk 
drankje met ontspannende eigenschappen zorgen. Groene 
rooibos, dat wil zeggen niet-gefermenteerde rooibos, heeft 
een frisse en groene smaak.  
 

Rooibos rose – 0,35cl – €3,90 

Organic herbal tea. Rooibos is afkomstig van een Zuid-
Afrikaanse struik waarvan de bladeren, eens geïnfuseerd, 
zorgen voor een natuurlijke drank met zoete smaak. Omdat 
het cafeïne vrij en ontspannend is, kan het makkelijk 
gedronken worden op elk moment van de dag. Deze mix 
ademt de geur van een romantische bos rozen. Ideaal voor 
een afternoon tea!  

 

Red fruits – 0,35cl – €3,90 

Organic green tea. Fruitige groene thee met een zoete smaak 
van frambozen, aardbeien en kersen. Perfect voor een 
afternoon tea.  
 

Groene muntthee – 0,35cl – €3,10 
Organic groene thee. Koele en verfrissende mix van 
“buskruit”, groene thee en groene munt bladeren. 
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ONTBIJT  
08:30u – 11:00u 

Fast Breakfast - €9,90 

• Bio immune shot of verse bio juice (sinaas of pompelmoes) 

• Bio croissant of bio volkoren toast met confituur naar keuze (aardbei, 
abrikoos, framboos of bosbes) 

• Warme bio drank (Vascobello koffie naar keuze of Lov Organic Tea) 
           Extra: + zachtgekookt bio eitje € 2,40 

Ferm Breakfast - €15,60 

• Bio immune shot of verse bio juice (sinaas of pompelmoes) 

• Bio granola + bio yoghurt (greek of mager) Extra: + vers bio fruit € 2,30 

• Warme bio drank (Vascobello koffie naar keuze of Lov Organic Tea) 

Goodmorning Breakfast - €16,20 

• Bio immune shot of verse bio juice (sinaas of pompelmoes) 

• Bio “French toast” vers uit de oven met pecannoten, banaan & 
agavesiroop 

• Warme bio drank (Vascobello koffie naar keuze of Lov Organic Tea) 
           Extra: + vers bio fruit € 2,30 

Citruscarpaccio met noten en zaden - €8,30 

met Griekse of magere yoghurt 

Boekweit pannenkoeken - €8,50 

kokosbloesemsiroop, ahornsiroop of confituur 

“French Toast” vers uit de oven - €9,50 

pecannoten, banaan en agavesiroop 

BIO eitjes 

• Zachtgekookt bio eitje met dopsoldaatjes € 4,70 
+ extra eitje € 2,40 

• Bio roereitjes met brood € 7,80 

• Bio roereitjes met zalm & brood € 11,50 

• Bio roereitjes met spek & brood € 9,50 

• Bio spinazie en feta omelet met brood € 9,50 

• Bio eggs-benedict (met spinazie en gecarameliseerde ajuin) € 11,00 
 
 

 

KOFFIE 

Ristretto – intense €2,10 
Een kort espressoshot, bereid met water van 92°C.  

Espresso – classic €2,45 
Een espresso wordt gezet door op hoge snelheid en onder 
druk een kleine hoeveelheid heet water door fijngemalen 
koffiebonen te doen lopen. De espresso is de basis voor elke 
koffie op dit menu. 

 

Doppio – passionate €2,90 
Een versgemalen dubbele espresso.  

Americano – traditional €2,50 
Heet water uit de espressomachine dient als basis voor de 
Americano. Bovenop het warme water zetten we een 
dubbele espresso.  

Espresso macchiato – charming €2,45 
Een espresso, afgewerkt met een lepeltje melkschuim,  
of gefinaliseerd door een kleine hoeveelheid opgeschuimde 
melk  
door de cremalaag te gieten (cortado).  

Cappuccino – artistic €3,00 
Een versgemalen espressoshot, gecomplementeerd  
door heerlijk opgeschuimde melk.  

Caffe latte – lazy €3,00 
Gelijkaardig aan de cappuccino, maar aangevuld met  
meer opgeschuimde melk, wat zorgt voor een zachtere 

smaak  

Latte macchiato – seductive €3,00 
Gelijkaardig aan de caffe  latte, waarbij echter een 
omgekeerde  
giettechniek wordt gehanteerd. Door de espresso door de  
opgeschuimde melk te schenken, ontstaat een gelaagde  
drank die de verscheidene smaken apart conserveert.  

Warme melk met chocoladepastilles – €3,00 

Warme melk – €2,30 

 



 

 

  

 

 

 
Al onze koffies zijn gemaakt met Vascobelo “Le Roi  Organic”. 

Deze koffie heeft een ongekende zachtheid. Een zintuiglijk genot, 

gecreëerd met een mooie balans van subtiele aroma’s. De rijke body 

spreidt een smakenpallet ten toon van vruchten, karamel, noten, 

chocolade, een vleugje amandel en honing.  

Alles vloeit perfect in elkaar tot een vol en zijdezacht geheel.  

Deze koffie is 100% Arabica, Rainforest Alliance gecertificeerd, 

biologisch geteeld en fairtrade.  

 
 

BIO-THEE VAN LØV ORGANIC 
 

LØV Organic thees komen uit Scandinavië, daar betekent LØV 
leaf/blad. LØV Organic put zijn inspiratie uit deze regio, waarin de 
natuur alom aanwezig is. De thees in biokwaliteit verenigen genot 

met ecologie en bieden bijzondere smaakbelevenissen.  
 



 

 
LUNCH  

12:00u - 15:00u 

 

Bordje Bio antipasti €21,00 

Italiaanse charcuterie, olijven, zongedroogde tomaten 

 

100 % Ferm salades €19,00 

Keuze uit 3 salades uit de take out toog 

 

Salade, Soep & Surprise €19,50 

Gemengde sla, seizoensoep, duo van bruschetta 

 

Classic Ceasar salad met gegrilde kip €20,00 

Gemengde sla, parmezaan, croutons, ceasardressing 

 

Tagliata van tonijn  €24,50 

Met een millefeuille van courgette, aardappeltjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSE 

Sancerre “La Moussière”   €35,00 

Domaine Mellot, Loire 2014 

L’Or des Sables   €32,00   €5,40 

Vignobles Barbier, Sable de Camargue 2015 
 

Giol Rosato Frizzante   €32,00   

ROOD 

Château TOUR DES GENDRES  €27,50  €4,90 

Bergerac 2015 

Château PENIN “Natur”  €29,00 

Bordeaux Supérieur 2013 

Château Croque Michotte  75 cl €42,00     37,5 cl €24,00 

Grand Cru Saint-Emilion 2012 

BROUILLY “Cuvée L’Optimum”  €33,00 

Domaine Desvignes, Beaujolais 2014 

BOURGOGNE “La Digoine”  €46,00 

Domaine Aubert de Villaine 2011 

BARBERA d’ALBA “Pairolero”  €42,00 

Rino Sottimano 2012 
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BIO WIJN 
 

CHAMPAGNE / CAVA 

Champagne LANSON “Green Label“ Bio Brut    €58,80   €9,80 

 

Bio Cava Brut – Castel d’Age    €31,00   €5,50 

 

WIT  

Château Tour Des Gendres  €27,50   €4,90 

Bergerac 2015 

Cuvée Dianaïs - Grande Maison   €28,50 

Bergerac 2012 

Côtes du Rhône “à la rêverie”  €28,00 

2015 

PINOT BLANC Auxerrois  €32,00 

Dom. Albert Mann 2014    

RIESLING Kreydenweiss Andlau  €34,50 

Alsace 

SANCERRE “La Moussière”  €42,00    €8,50  

Dom. Mellot, Loire 2014, Biodynamisch  

BOURGOGNE Côte Chalonnaise  €38,00  

2012 

SAINT-BRIS Corps de Garde  €34,50 

Maison Goisot 2013, Biodynamisch       

     MONBAZILLAC  €31,50 

Grande Maison Cuvée des Anges (moelleux)     

 

 

Lasagna van asperges €21,00 

Met bufala mozzarella en parmezaanse kaas 

 

Beste Bio Hamburger van 100% “grass fed” rundvlees € 19,50 

Sesamzaad bun, homemade mayo, gegrilde rundburger, zoete aardappels en 

gemengde sla 

 

Bio “veggie” burger met seizoengroenten € 16,00 

Gegrilde groenten, zoete aardappels en gemengde sla 

 

Gepaneerde Bio Hoevekipfilet, Mediteraanse salade € 23,50 

Met Quinoa, gegrilde groenten en verse kruiden 

 

Raf’s Varkenskotelet met ajuinsaus €23,80 

Gemengde salade, rozemarijn aardappels 

 

Gegrilde entrecôte Simmental “gerijpt” € 26,00 

Gemengde sla, rozemarijn aardappels en Bordelaise saus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

“Catch of the day” dagprijs 

MSC gevangen vis van de dag, we vertellen u welke 

Kinderschotel (tot 12 jaar) € 12,00 

Cristina’s awarded Risotto € 19,50 

Enkel op donderdag! 

 

 

DESSERT 

Semi-freddo met Limoncello € 9,00 

 

Degustatie van 4 Ferme desserten (min. 2 pers.)  € 10,00 pp 

 

Glutenvrije Chocoladetaart € 6,00 

 

Vraag naar onze dagverse taarten 
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BIO APERITIEVEN 

Sherry Fino Dry – €4,50 

Pineau des Charentes, Brard-Blanchard – €6,00 

Porto, Reserve, Casal dos Jordōes – €6,00 

Vermouth Bianco, Bonziano – €5,00 

Bitter Aperitivo, Rondo – €5,00 + vers sinaassap + €4,90 

Coupe Champagne LANSON “Green Label” – €9,80 

Coupe Cava, Castel d’Age – €5,50 

Gin Biostilla + Tonic – €11,00 

     Gin La Vita e Bella + Acáo of Tonic – €13,80 

 

 

BIO DIGESTIEVEN 

Cognac, Brard-Blanchard, VSOP – €8,00 

Calvados, La Flaguerie, Hors d’âge – €7,50 

Limoncello – €6,70 

Amaretto, Walcher – €,700 

Bruine Rum, Guajira – €7,50 

 

 

 

 



 

 

 

BIEREN 

 
 

CAMILLE Pils – €3,10 
Alc 5,2% 25 cl  

Een zacht hoppig bier van lage gisting met een pittige afdronk.  
 
 
ALFONCINE Bruin – €4,80 

Alc 8,5% 33 cl  

Alfoncine is een robijnrood bier van hoge gisting met nagisting 
in de fles  

 

 

MODESTE Tripel – €4,80 
Alc 7,8% 33 cl  

Een Modeste Tripel is een troebel blond bier. De lichte, bittere 
neus en de smaak die eerst zoet begint, en daarna eindigt in 
een frisse, zachte bitterheid, maken het er een aangenaam 
bier van. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook biogerechten kunnen allergenen bevatten.  
Indien u ergens allergisch voor bent helpt ons team u graag verder in uw 

keuze. 
 

KOUDE DRANKEN 

 

FERM plat- of bruiswater 

35 cl – €2,60 
70 cl – €4,50 

 
Lemonaid - organic & fairtrade lemonades 

Lime 33 cl – €3,30 
Passion fruit 33 cl – €3,30 
Bloodorange 33 cl – €3,30 

 
Charitea - organic & fairtrade infusion teas 

Green 33 cl – €3,30 
Red 33 cl – €3,30 
 

Belvoir vlierbloesem limonade 25 cl – €3,30 

 
Tomatensap puur van Schulp 20 cl – €2,20 

 
Vers sinaasappelsap – €4,90 

 

Vers pompelmoessap – €4,90 
 
Ongefilterd appelsap - €2,50 

 
Immune boosting shot – €4,20 

citroen, slow juiced gember, bijenpollen  
 
Indian Dry Tonic Water - €2,80 
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“DRINKEN VOOR HET GOEDE DOEL”  

CHARITEA & LEMONAID 
FERM biedt de (h)eerlijke limonade aan van Lemonaid.  

Lemonaid maakt een verbeterde versie van limonade zonder 
kunstmatige aroma’s. Naast het biolabel worden deze heerlijke 

limonades ook gemaakt voor het goede doel.  
Per verkochte fles gaat 5 cent naar een lokaal goed doel.  

   
ChariTea. Organische thee van eerlijke handel! 

Verse fruitsappen zonder toegevoegde suikers, licht gesuikerd met 
agave siroop.  

Alle ingrediënten zijn uiteraard ook biologisch!  
ChariTea komt van de plantages in Zuid-Afrika en Sri Lanka. 

 
 

IMMUNE BOOSTING SHOT 
In de Chinese geneeskunde staat gember bekend om het positieve 

effect op de spijsvertering, het maaggebied en de longen. Daarnaast 
zou gember pijnstillend werken. Inmiddels is het niet meer alleen de 

Chinese geneeskunde die in de heilzame werking van gember gelooft.  
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen 

dat gember ontstekingsremmende stoffen bevat.  
 

Bijenpollen zijn een bijzonder voedzaam natuurlijk nutriënt. Er zitten 
zoveel voedingsstoffen in dat het een verjongend effect heeft op het 

lichaam. De werking van verschillende klieren en organen wordt  
gestimuleerd door bijenpollen zodat het een algemeen versterkend  

middel 
 is voor het hele lichaam. Dit middel, wat door bijen wordt  gemaakt, 

heeft zowel nutritieve als ontstekingsremmende en  antibacteriële 
eigenschappen. 

 

 
 
 
 
 
 

BUY A SMILE 
 

KLEINE dingen voor mensen met een GROOT hart!  
KLEINE dingen met een GROTE impact!  

Buy a smile is een joint-venture van een aantal non-profit 
organisaties wereldwijd.  

Het doel is om gezamenlijk handgemaakte, eerlijke producten aan  
te bieden aan mensen die op zoek zijn naar iets leuks met een mooi 

verhaal en met impact. Het vertellen van verhalen van sterke mensen 
die mooie en aparte dingen maken, maar ook verhalen van mensen 

die zich op hun manier inzetten voor andere mensen.  
 

Shoppen met een doel, en dan nog een goed doel, hoe mooi kan het 
zijn?  

ALLE winsten van de producten gaan rechtstreeks naar de non-profit  
organisaties en de producenten zelf krijgen uiteraard ook het deel 

dat hen eerlijk toekomt. Iedereen blij!  
 

Een glimlach op de gezichten van de koper en de producent creëren 
staat centraal bij Buy a Smile. Het motto van Buy a Smile is dan ook:  

 “If you want to feel good, do good!”  
 

www.buyasmile.be 
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Lekker puur 

Groenten uit volle grond, dieren die vrij  naar buiten kunnen, brood 
dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol 

van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat 
proef je! 

 
Goed voor je lijf  

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat 
start bij  een vruchtbare bodem of een gezond dier. Elke verdere 

stap krijgt de aandacht die hij verdient. Zo leidt bio tot producten 
met een hoge voedingswaarde. 

 
Schone akkers 

Bio gebruikt geen kunstmest, pesticiden of ggo’s. Via 
vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding 

houdt de boer zijn grond vruchtbaar en zuiver. Een ideale 
voedingsbodem voor sterke en veerkrachtige granen, gezonde 

groenten en fruit en een gevarieerde fauna en flora.  
 

Vriendelijk voor dieren 
Biologische dieren kunnen vrij naar buiten, eten voedzaam 

biologischvoer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime 
zomerverlichte stal.  

Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik 
van geneesmiddelen zoveel mogelijk te beperken. De dieren varen 

er wel bij.  
 

100% toekomst 
Onze voedselproductie is een mondiale aangelegenheid met invloed 
op de natuur, op het milieu en het klimaat, op het leven van boeren 
hier en in het zuiden. Bio streeft naar een toekomst voor iedereen, 

wereldwijd. 
 

 



 

 

 

 

WELKOM BIJ FERM! 

FERM is een 100 % biologische zaak, die dankzij de nodige  
controle van Certisys het Biogarantielabel draagt. Wij garanderen dat 

ALLES  
dat je bij ons vindt het biocertificaat draagt: van het suikertje  

in je koffie tot de appel die je koopt in de shop.  
Biologisch houdt in dat alles fair moet geproduceerd worden;  

met respect voor de natuur maar ook voor de mens die  
in deze voedselketen werkt.  

 
Wij bij FERM willen nog een stapje verder gaan. Waar mogelijk  

werken wij samen met sociale projecten die mensen in nood  
steun bieden. Meer informatie over biologische voeding vind je  

ook terug op www.ferm.bio 
 

FERM wil zo ecologisch mogelijk zijn en daarom kiezen wij  
zoveel mogelijk voor seizoensgebonden producten van  

biologische landbouw. 
 

Verpakkingen worden beperkt en herbruikt waar het kan.  
Onze herbruikbare FERM shoppingtas kan je eindeloos  

hergebruiken en deze steunt tevens Freeset,  
een sociaal project in India.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ferm.bio 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


