
LuuX by de Berekuil is een begrip in de Krimpenerwaard en gevestigd op een bijzondere locatie 
waar u terecht kunt voor patisserie, chocolaterie en glacerie producten,  

maar ook voor een heerlijke koffie, high tea, ijscoupe of lunch! 
 

Onze locatie kijkt uit op de Hollandse IJssel, wat ervoor zorgt dat u zowel binnen als buiten kunt  
genieten van het mooie uitzicht. Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk producten uit de streek 

te werken. Tevens werken wij veel met huisgemaakte en dagverse producten.

Heeft u een allergie? Meld het ons | Heeft u genoten van onze producten?
Deel uw ervaring op social media.

 @LuuX patisserie chocolaterie glacerie

 @luuxbydeberekuil

 www.luux.shop



 Dranken 
Warme dranken     

Koffie       € 2,50 
Cappuccino     € 2,85 
Espresso     € 2,50 
Dubbele espresso     € 3,85 
Koffie verkeerd    € 2,85 
Latte macchiato     € 3,15 
Thee      € 2,50 
Verse muntthee    € 3,25 
Warme chocolademelk    € 3,25 

Koude dranken
 

Coca-Cola     € 2,60 
Coca-Cola Light    € 2,60 
Coca-Cola Zero    € 2,60 
Fanta      € 2,60 
Cassis      € 2,60 
Sprite      € 2,60 
Spa blauw     € 2,60 
Spa rood     € 2,60 
Ice tea      € 2,80 
Ice tea green     € 2,80 
Fristi      € 2,80 
Chocomel     € 2,80 
Appelsap     € 2,80
Jus d’ orange       € 2,80 Specials 

Hazelnoot cappuccino    € 3,75 
Een mix van een espresso met melk en hazelnootsiroop en als topping slagroom en hazelnootschaafsel. 
 

Coffee de LuuX      € 4,25 
Een dubbele espresso met melk en als topping slagroom en cacaopoeder. 

Pistache latte      € 4,25 
Een espresso met gestoomde en geschuimde melk, pistachesiroop en als topping pistachestukjes.  
 

Caramel macchiato     € 4,25 
Een espresso met gestoomde en geschuimde melk, caramelsiroop, slagroom en caramelsaus.  

Iced coffee      € 4,25 
Een bolletje vanille roomijs met koffie en als topping slagroom en chocoladesaus.  

Strawberry iced latte     € 4,25 
Deze latte bestaat uit aardbeiensiroop, ijsblokjes, melk en een bolletje aardbeien sorbetijs. 



 Iets lekkers erbij? 
Sweet tea     € 7,95 
Bij een sweet tea van LuuX kunt u genieten van: 
Een macaron, brownie, boterkoek, kokosklapper, bonbon, chocolaatje, truffel en 2 keer een kopje koffie of 
thee.  
 
*Onderstaande afbeelding is een sweet tea voor 2 personen. 

Zoet proeverijtje   € 3,75 
Bestaande uit een slagroomtruffel, bonbon, boterkoek stukje en een mini kokosklapper.

Gebak 
Laat u voor een lekker gebakje adviseren door onze bediening of neem zelf een kijkje in onze  
gebaksvitrine (variërende prijzen). 



 High tea + Chocolade fondue
Bij de high tea van LuuX kunt u genieten van: 
Broodjes carpaccio en beenham, kaasvlinders, quiches, borrelsaucijzen, macarons,  
boterkoek stukjes, mini kokosklappers, petitfours, bonbons, chocolaatjes, een klein  
dessertje en onbeperkt thee.  

€22,50 per persoon

* Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
* Vanaf 2 personen.
* Op de afbeelding hiernaast ziet u een high tea 
   voor 2 personen.  
* Heeft u een allergie of zijn er andere dingen waar  
   wij rekening mee moeten houden? Meld het ons. 

Bij de chocolade fondue van LuuX kunt u genieten van: 
Melk, wit of pure chocolade. U kunt stukjes fruit, cake, mini kokosklappers, koekjes en marshmallows in de  
chocolade dopen. 

€13,95 per persoon

* Vooraf reserveren is noodzakelijk. 
* Vanaf 2 personen.
* Op de afbeelding hiernaast ziet u een chocolade fondue 
   voor 2 personen.  
* Exclusief drankjes. 
* Heeft u een allergie of zijn er andere dingen waar  
   wij rekening mee moeten houden? Meld het ons. 



 High icecream
Bij de high icecream van LuuX kunt u genieten van: 
4 bolletjes ijs en diverse toppings.

€ 9,50 per persoon 
 
* Vanaf 2 personen.
* Op de afbeelding hiernaast ziet u een high icecream voor 2 personen.  
* Exclusief drankjes.  
* Heeft u een allergie of zijn er andere dingen waar wij rekening mee moeten houden? Meld het ons. 



 Bubbelwafels  Vanaf 11:00 uur tot een half uur voor sluitingstijd 

 
Aardbeien bubbelwafel   € 4,95 
Een verse wafel met vanille ijs, slagroom, aardbeiensaus en aardbeien. 

 
Caramel bubbelwafel   € 4,95
Een verse wafel met caramel ijs, slagroom, caramelsaus en caramelblokjes.

Chocolade bubbelwafel   € 4,95 
Een verse wafel met LuuX Noir ijs, vanille ijs, chocoladesaus en stukjes brownie. 

Smartie bubbelwafel    € 4,95
Een verse wafel met witte chocolade ijs, slagroom, caramelsaus en smarties.

  

‘s Zomers krijgen wij dagelijks verse melk aangeleverd door “Kaasboerderij Speksnijder” om lekker roomijs van te maken.



 IJscoupes

 
‘s Zomers krijgen wij dagelijks verse melk aangeleverd door “Kaasboerderij Speksnijder” om lekker roomijs van te maken.

Chocolade de LuuX € 6,95
3 bollen roomijs met als topping slagroom, chocoladesaus 
en stukjes brownie. 

Caramel de LuuX € 6,95
3 bollen roomijs met als topping slagroom, caramelsaus 
en caramelblokjes.

Rood fruit ijscoupe € 6,95
3 bollen room- en sorbetijs met als topping slagroom, 
vers fruit en munt.

Sorbet ijscoupe € 6,95
3 bollen sorbetijs met als topping vers fruit en munt. 
Deze ijscoupe is lactosevrij. 



 Lunch    Van 11:00 tot 16:00 uur 

Rustiek broodje wit of bruin
Carpaccio            €10,95 
   truffelmayonaise - rucola - pijnboompitjes - oude kaas

Gezond             € 9,50
   ham - jonge kaas - ei - tomaat - komkommer - sla melange

Preparé             € 8,95
   ei - uitjes - sla melange 

Warme beenham           € 9,50
   beenham - honing mosterdsaus 

Gerookte zalm           €10,95
   ei - komkommer - ijsbergsla - kappertjes - honing - tijmsaus - dille

Broodje van de maand           € Wisselend
   vraag aan onze bediening naar het broodje van de maand

*Onze broodjes met kaas worden bereid met kaas van “Kaasboerderij Boer Bas” en de broodjes met vleeswaren worden bereid 
met vleeswaren van “Slagerij Rodenburg”.

*Op maandag is onze keuken gesloten. 



 

Boerenbrood wit of bruin 
12 uurtje             €11,95 
   soepje - boerenboterham met een Holtkamp kroket - boerenboterham met carpaccio

Uitsmijter                 €10,50 
   2 boerenboterhammen - ei - ham - kaas - tomaat - sla melange

Kroketten met brood          € 7,95

   2 boerenboterhammen -  2 Holtkamp kroketten

Tosti met boerenbrood wit of bruin
Tosti klassiek            € 5,95
   kaas - ham 

Tosti tomaat en mozzarella          € 6,50
   mozzarella - tomaat - pesto 

Soep 
 

Soep van de week          € 5,95
   vraag aan onze bediening naar de soep van de week

Tomatensoep           € 5,50 

Brood met smeersels         € 4,95 
   kruidenboter - tapenade

*Op maandag is onze keuken gesloten.

Lunch    Van 11:00 tot 16:00 uur



 Borrelbites Vanaf 11:00 uur tot een half uur voor sluitingstijd

Borrelbites  
 

Nacho’s            € 6,95
   kaas - jalapeno - rode ui - tomaten salsa - guacemole

Borrelplank de LuuX         €12,50
   rustieke broodjes met tapenade - kruidenboter - schaaltje nacho’s - 2 soorten kaas - druiven 
   fuet - parmaham - kaasvlinders

Bittergarnituur
   12 stuks            € 9,00
   24 stuks            €15,95

Holtkamp bitterballen
    8 stuks            € 8,50
  16 stuks            €14,50



 Alcoholische dranken
Wijnen 
 

Witte wijnen          Glas     Fles  

Les Gîtes ‘Cuvée Particulière’ Pays d’Oc (Huiswijn)    € 3,75     €14,95
Vermentino, chardonnay - Languedoc, Frankrijk
Droog|Bloemig|Appel|

Le Haut Païs Côtes de Bergerac Moelleux (Huiswijn)    € 3,75    €14,95
Sémillon - Sud Ouest, Frankrijk
Friszoet|Fruitig|Honing|Uitbundig

Varvaglione 12e mezzo IGP malvasia          €22,50
Malvasia - Apulië Puglia, Italë
Milddroog|Tropisch fruit|Bloemen|Kruidig

Mancera Verdejo Rueda          €20,95
Verdejo - Rueda, Spanje             
Droog|Fris|Wit fruit

Sauvignon Touraine Pré Baron            €22,50
Sauvignon Blanc - Loire, Frankrijk
Droog|Sappig|Aromatisch|Citrus
 

Chalmet Chardonnay          €22,50
Chardonnay Chalmet Réserve Boisé -  Languedoc en Roussillon, Frankrijk   
Krachtig|Elegant|Eikenhout|Citrus

Muscat de Rivesaltes (dessertwijn)      € 5,95
Muscat petit grain, Muscat d’Alexandrie - Rivesaltes Roussillon, Frankrijk  
Vol Zoet|Gedroogd fruit|Karamel
 

Rosé wijnen          Glas     Fles  

Les Gîtes ‘Cuvée Particulière’ Pays d’Oc Rosé (Huiswijn)   € 3,75     €14,95
Grenache, cinsault - Languedoc, Frankrijk
Milddroog|Zacht|Fris
 

Dune Gris de Gris              €21,50
Carignan, Grenache - Provence, Camarque, Frankrijk
Droog|Fruitig|Elegant|Fris



 Alcoholische dranken
Rode wijnen          Glas     Fles

Les Gîtes ‘Cuvée Particulière’ Pays d’Oc Rouge(Huiswijn)   € 3,75     €14,95
Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon en Merlot - Languedoc, Frankrijk
Rond|Zwoel|Kers|Framboos

Varvaglione 12e mezzo IGP Primitivo        €22,50
Primitivo - Apulië Puglia, Italië
Fruitig|Cacao|Houtrijping 

‘Le Preare’ Ripasso Valpolicella Classico Superiore      €26,95
Corvina veronese, Corvinone, Rondinella - Valpolicella Veneto, Italië
Krachtig|Vol|Rood Fruit|Kruidig

Mousserend          Glas     Fles
 

Palazzi           € 3,95  €14,95
Trebbiano, garganega, glera - Veneto, Italië     
Wit|Droog|Rijp fruit |Zacht mild

Tenuta San Giorgio         € 4,50     €18,95
Manzoni, moscato - Treviso Veneto, Italië
Rosé|Rijk|Zoet fruit 

Vinada Airén Gold 0% alcohol       € 4,25     €18,95
Airén - La Manca, Spanje

Milddroog |Harmonieus |Citrus

 

Bieren
Heineken (bier van de tap)        € 2,95
Affligem blond         € 3,95
Corona          € 3,95
Desperados          € 3,95
Radler 0.0%          € 3,25


