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1 Waar heb jij je nu comfortabel geinstalleerd?

HOE GAAT HET MET JE?

Wow, hoe fijn is het niet je hier te mogen ontvangen. 
Weet je dat dit de eerste fotozaak is met een zijsprong 
naar een thee-en koffiezaak in Klein Brabant?
 
Ik ben Marc, de man achter dit concept. 
Een concept dat ik met hart en ziel bedacht, zo heb ik 
er een hele tijd over gedaan om dit op punt te zetten, 
zodat ik jou de juiste dranken en versnaperingen kan 
aanbieden. 
Mijn eten en dranken, die met liefde gemaakt zijn en 
zo gesmaakt mogen worden. 

De foto’s die ik maak zijn gemaakt met een passie 
voor fotografie en een must om de mensen, en 
misschien ook jij wel, de mooiste herinneringen mee 
te kunnen geven om zo jarenlang te koesteren. 
 
In dit menu ga je dus eigenlijk alles tegenkomen van 
wat ik jou allemaal kan serveren dus ook een menu 
voor mijn fotografie waar je uit kan kiezen. 
 
Hier worden koffies en theeën of infuses met liefde 
gemaakt. Zo ga ik je ook uitleggen welke koffie ik 
serveer of wat voor thee of infusemengeling je gaat 
drinken. Vanwaar komt jouw drank, welk land en 
welke eigenschappen zal jouw drank uiteindelijk 
hebben? Door de verschillende zetmethodes ga je 
ook verschillende smaken creëren, zowel bij 
koffie’s als bij theeën en kruiden-of fruitinfusen. 
Tijd, hoeveelheid en soort spelen dan allemaal een 
belangrijke rol. Hopelijk onthoud je jouw gekozen 
drank en neem je volgende keer misschien eens iets 
anders.

Het is zo op deze manier dat je terug eens een lekkere 
drank gaat consumeren zoals hij eigenlijk bedoeld is. 
Een drank die een hele weg heeft afgelegd en door 
een heleboel mensen hun handen is gegaan tot die, 
hier nu voor jou komt te staan in een mooie tas. 

DUS WE GEVEN DEZE DRANK HET 
RESPECT DAT ZE VERDIENT.

Alle producten zullen hier een pagina krijgen met de 
nodige uitleg. 
Alleen op deze manier kan je meteen zien wat je kan 
verwachten. Dit magazine zal je vertellen wie ik ben 
en wat ik doe. Wil je het niet lezen en enkel een lekker 
drankje of gebakje eten...

Dan is dat zeker ook goed hoor. 

ZOLANG JIJ JE HIER MAAR GOED 
VOELT BIJ FOTHEE, 

DAT IS VOOR MIJ 
HET BELANGRIJKST!

GOEDENDAG, JE BENT VAN HARTE 
WELKOM BIJ FOTHEE.
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Mijn paradepaardje ‘Lets get married’3 4

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“LETS GET MARRIED” REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie wensen. 
Hoelang willen jullie mij erbij hebben (min. 2u). 
Hoe ver zijn de plaatsen waar we naartoe moeten. 
Is het in het binnen-of buitenland? 
Willen jullie kaders afgeven op de dag zelf als 
bedanking aan de ouders en getuigen, enz... 
Hebben jullie al een scenario in gedachten? 
En het hoeft enkel nog wat verfijnd te worden.
Daarvoor ben je ook bij mij aan het juiste adres.
In een trouwreportage zit namelijk een voorbespreking 
van ongeveer 1u om de trouw in zijn geheel te
overlopen, dan de trouwdag zelf, de fotobewerking,
Het opmaken van de presentatie en de viewsessie van 
het digitale album. Zodat we aan het perfecte eindre-
sultaat komen van jullie fantastische dag. Veel geluk 
gewenst alvast.

WETEN JULLIE NOG DE EERSTE KEER 
DAT JULLIE MEKAAR ZAGEN? 

Jij misschien op de fiets met vriendinnen aan ‘t gie-
chelen toen hij op de brommer voorbij reed. 
Daarna de eerste date! Wow. Weet je dat uit onder-
zoek blijkt dat vrouwen met die date al een week op 
voorhand bezig zijn! Dat ze bijvoorbeeld 2 dagen er-
voor naar de schoonheidsspecialiste gaat en/of naar de 
kapper, dat ze geen koolzuurhoudende dranken drinkt 
en er piekfijn uit wilt zien voor hem. Bij ons mannen 
is het makkelijker, we ruiken eens aan onze kousen 
en doen een proper onderbroek aan :) EN DAN, vraagt 
hij je eindelijk ten huwelijk “YES”! Dan kunnen jullie 
beginnen plannen maken om te trouwen! Wie weet 
hoelang vrouwen daar al mee bezig waren in hun 
dromen ;) Toen hij je uiteindelijk vroeg om te trouwen 
was het al een mooie dag, maar jullie trouwdag, DAT 
ZAL HET HELEMAAL WORDEN. Zelf heb ik geen erva-
ring wat trouwen is, maar ik heb al veel trouwfeesten 
mee helpen organiseren en op die manier heb ik al 
heel veel gezien en meegemaakt. Vooral positief, maar 
soms ook negatief natuurlijk. Zo vertel ik graag mijn 
ervaringen en geef ik jullie graag heel veel 
interessante weetjes mee als jullie langskomen voor 
een babbel. ;) 
Om al meteen met de deur in huis te vallen: doe eerst 
deze volgorde. “LEG JULLIE TROUWDAG VAST OP HET 
GEMEENTEHUIS, BOEK JULLIE ZAAL. 

NEEM MIJ ALS JULLIE ENERGIEK EN 
ERVAREN FOTOGRAAF” 

Als jullie iets goeds willen, dan is snel boeken een 
must! Zo hoop ik natuurlijk dat mijn werk en ervaring 
jullie kan triggeren en dat jullie voor mij kiezen. We 
kunnen al beginnen met een verlovingsshoot, 
waarmee we de uitnodigingen, menukaartjes, weg-
wijzers enz. kunnen maken, maar voor bedankkaartjes 
heb ik iets veel specialer en dat vertel ik graag als 
jullie langskomen. 

OM MAAR EEN RICHTPRIJS TE
 NOEMEN 1048€

-Een voorbespreking
-10u fotograferen

-60 Kilometer rijvergoeding
-De nabewerking van al jullie foto’s

-Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
-De presentatie en het bespreken

 voor het maken van jullie mooie luxe album.
- Optie binnen-en Buitenland

Op de dag zelf doe ik mijn best om de sfeer erin te 
brengen door leuke en grappige foto’s te maken, 
onvergetelijke foto’s !! Op het avondfeest fotografeer 
ik de mensen met mijn gouden kader of met mijn al-
leszeggende PROPS. die ook weer fantastische foto’s 
opleveren. Ik heb de ervaring dus profiteer ervan. WIJ 
maken unieke mooie foto’s met een verhaal... van be-
gin tot het einde. Alleen op die manier kunnen jullie 
later jullie mooie fantastische dag herbeleven... 



Op welke manieren kan ik jou een koffie serveren? 5 Hoe wil jij jouw drank hebben straks?

GENIET MET VOLLE TEUGEN VAN 
DE WERKING VAN MIJN DRANKEN!

STAP 1

HOE KIES JIJ JOUW KOFFIE? HOE KIES JIJ JOUW THEE?

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Espresso is een bereiding
waarbij heet water onder hoge 

druk door zeer fijn 
gemalen en aangedrukte 
koffie wordt geperst. Door 

verschillende koffie menu's 
(aanpassen van de druk, 
looptijd, koffiedikte en 

 de hoeveelheid koffie) te
maken, creëer je diverse

lekkere smaken.

Een dunne papierfilter,
geschikt voor een fijne 

maling, die aan het einde van 
een gladde kunststof cilinder 

wordt geplaatst. Water erop
schenken en persen maar.

Dit is verfijnde manier van de
Franse koffie methode. 

Deze methode geeft ook een 
zuiverdere koffie door de filter.

Zoals je wel weet kan er veel verschil in koffie zitten. 
Zeker ook bij de koffie’s die je hier kan drinken en zo 
heb je heel sterke koffie's maar ook heel zachte en 
fruitige varianten. Wil je wakker worden of wil je juist 
even doorkletsen met je partner of vriendin zonder 
dat je de tegels van de muur krabt door de cafeïne. 
Volg even deze stappen alsjeblieft.

Beslis of je een sterke of een meer 
zachte koffie wilt, al naargelang het 
tijdstip van de dag. Begin met een 
sterke koffie en eindig zacht.

Ben je een koffiedrinker die steeds 
melk en suiker gebruikt, dan kan je 
beter meteen naar de cappuccino’s 
of Lungo’s gaan kijken.

Wil je geen van dit alles en wil je 
gewoon een decafiné koffie. Dat kan, 
en deze die ik hier heb is lekker vol van 
smaak. Zeker het proberen waard.

Kijk nog even naar de zetmethode die 
je zou willen dat ik voor je uitvoer. Elke 
methode heeft zo zijn eigen karakter.

Misschien kan jij jouw keuzes 
bijhouden als je wilt, je kan alle koffie’s 
terugvinden op mijn Site en andere 
pagina’s. LIKE ME hé.

Wat zou je graag willen drinkend, dit al 
naargelang het tijdstip van de dag. 
Een thee met tannines van zwarte of 
groene thee of een infuse of Ice tea...

Wil je een zachte thee of infuse of wil je 
meer de zoete kant opgaan.
Misschien wel een heel frisse met citroen of 
munt zoals de “Marrakesh Nights”...

Ga je er iets bij eten misschien, ik heb 
hier een paar lekkere gebakjes en dan 
kan je kijken wat daar het best bij past. 
Vraag ernaar ajb.

Misschien kan jij jouw keuzes 
bijhouden als je wilt, je kan alle theeën 
en infuses terugvinden op mijn site en 
andere pagina’s. LIKEN hé.

Er zijn 3 soorten die wij in de volksmond “thee” 
noemen. De gewone thee die van de theeplant 
Camelia Sinensis komt, of de “infuses” wat eigenlijk 
een extract is van kruiden zijn zoals, kruidnagel, kamil-
le, zoethout, gember, of gedroogd fruit zoals appel-
sien, appel, bessen,  enz... Dan als laatste hebben we 
de theeën met de kruidenmengelingen.

Natuurlijk zeggen we 
neen tegen melk en suiker 

als we deze zetmethodes gaan gebruiken. 
Wil je melk dan kan je een 

Flat White of Latte of een cappuccino vragen. 

Deze koffie gaan we gewoon drinken.  
Bij                  krijg je specialty koffie’s en die drink je zonder 

melk en suiker. Anders kom je niet naar mij en 
kies je niet voor deze zetmethodes waardoor 

de koffie volledig tot zijn recht komt. 

Hiermee maak je geen warme
koffie, maar juist een koudere 
koffie, ook wel Dutch Coffee 
genoemd. Deze manier van 
koffiezetten stamt uit het 
VOC-tijdperk. Omdat het 
koffiemaalsel totaal niet
verwarmd wordt blijven alle
smaken en aroma’s van de
boon behouden.

Door verschillende zetmethodes voor koffie kan je van een en dezelfde boon 
verschillende smaken creëren. Aan jou om ze allemaal eens te proberen en zo jouw manier van 

koffie zetten te ontdekken. Je kan hier alles aankopen om het thuis zelf te proberen.

Voor je een koffies of thee wilt, zou je eerst moeten beslissen
wat je graag wilt, bv. wil je wakker worden :)

ESPRESSOMACHINE

AEROPRESS

NEE, GEEN MELK EN SUIKER

DE DRIP KOFFIE
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Een ‘Young Adults’ reportage7 8

SPECIAAL VOOR DIE COOLE KIDS.

Dit is dus een reportage voor de “Young Adults”. 
Ze willen zo graag al groter zijn hé. Of het nu voor een 
communie-of lentefeest is, of omdat je gewoon leuke 
foto’s wilt van je kinderen. 
Het blijft allemaal hetzelfde concept. In ieder geval 
moeten ze zich amuseren en dus houden we een niet 
al te strak plan aan. We hebben vooraf een richtlijn 
aangegeven maar het blijven kinderen en we kijken 
hoe het loopt. We maken buiten of binnen een 
heleboel foto’s en we nemen verschillende poses aan. 
Misschien heb je wel een thema in gedachten, bv rond 
Harry Potter. Laat ons er iets speciaals van maken. 

LAAT ZIEN WIE JE KIND IS,

een zwemmer, een danseres, bespeelt ze een instru-
ment of heeft hij een olifant als huisdier, alles mee-
brengen. Met broer of zusje, en/of een gezinsfoto, is 
perfect mogelijk. We halen het maximum uit onze 
reportage. We kunnen er beslist een geweldige 
presentaties van maken, die mooi in de huiskamer 
past, je hebt meteen een leuk album om aan de 
grootouders of aan de peter en meter te geven. 
Wist je dat je bij een 2de, 3de enz. exemplaar van 
eenzelfde album nu 50% korting krijgt. 
Het perfecte geschenk voor de grootouders. 

VOOR DEZE “YOUNG ADULTS” 
REPORTAGE START VANAF 111/222€ 

- Een voorbespreking
- Een digitale voorstelling van jullie album

- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
-  Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht 

op de foto komt  te staan
-Kilometervergoeding is 0,80€

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN
“BE A MULTIMEDIA MODEL” 
REPORTAGE

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie wensen, 
dat is het belangrijkste. Foto’s maken van je kind 
zoals jullie het zien. Dan bespreken we de 
afwerking, en het doel van de foto’s bv. als 
geschenkjes voor de grootouders enz... Dan gaan 
we 30-60 min foto’s nemen, maar vooral, ons 
amuseren ;) we maken van hem of haar een 
topmodel. Na de bewerking van de foto’s is er een 
viewingsessie, dan laat ik al het moois zien.
En dan krijgen jullie de foto’s mee in 
schermresolutie, zodat jullie thuis op jullie gemak 
alles kunnen herbekijken. Kijk verder in deze info 
hoe ik het geheel doorstuur met We transfer, en 
afwerk. Maak rustig een selectie en kies de afwer-
king, en ik werk binnen de maand alles af.

Een communie-of 
lentefeestreportage 
op maat gemaakt. 
We laten jouw kind 

schitteren zoals 
hij/zij is.



Zullen we eens beginnen met een koffie?9 Leuke weetjes over koffie.
Op de muur, hier in de winkel kan je zien welke koffie ik op dit moment serveer. 

Hoe komt dat? Gewoon, seizoenen veranderen en zo verschillen 
ook de smaken van de bonen, al komen die uit hetzelfde land. 

Daarom heb je in het principe nooit dezelfde koffie maar we doen ons best om deze elke keer te evenaren.

Een kleine espresso of een Single Shot, de opkikker 
om je dag mee te beginnen, een kopje puur intens 
genot. Combineer dit met een lekker vers gemaakte 
croissant en jouw ochtend kan niet stuk. 

Een latte macchiato is een koffiedrank die bestaat uit 
laagjes van melk en espresso. Hier kan je ook naar 
hartelust jouw gepaste siroop bij kiezen. 
Als ik mag kiezen dan doe ik er karamel bij. Ja zenne.

Ineens “nen dubbele” en dat is voor alle koffie die ik 
geef. Dan heb je waar voor je geld, een kopje zwart 
goud. Vergeet dat Croissantje niet. Hmmm.

De koffie bestaat uit gelijke delen melkschuim, melk 
en espresso. Soms wordt er ook cacaopoeder of kaneel 
over gestrooid, ik probeer ook hier zeker wat latte Art 
voor een mooier geheel.

Bij deze zetmethode kun je experimenteren met de 
fijnheid van de maling en de doorlooptijd van je koffie. 
Net als bij de Chemex worden bij deze zetmethode de 
frisse fruittonen benadrukt.

Bekijk zeker eens mijn verwen koffie. Heb je een 
moeilijk momentje op de dag en heb je een troostje 
nodig, dan is dit beslist jouw happymaker! 
Op dat ene calorietje kijken we niet.

De filter in de Aeropress kan voorkomen dat koffiedik 
met je drankje gemengd wordt . Dit zorgt voor een 
meer verfijnd drankje waar een koffieliefhebber van 
kan genieten.

Hoe idealiter kan het worden als je ‘s morgens bij je 
koffie nog een overheerlijk croissant kan eten. 
Laat het niet aan je voorbij gaan en geniet ervan.

Een cortado is een espressovariant met warme melk 
om deze minder bitter te maken. Het is de bedoeling 
dat de drank voor 50% uit warme melk bestaat. Dit 
geeft een heel lekkere zachte smaak.

Flat white is een koffievariant die al een tijdje bestaat, 
maar nog niet heel bekend is. Het bestaat uit een deel 
sterke espresso en twee delen (niet gekookte) melk. 
Afgewerkt met een dun laagje microschuim.

NEE ZENNE, IK DRINK HEM ZWART IK DRINK DAT LEKKERS MET MELK

Espresso (enkel shot)  6cl  

latte 33cl        Siroop = 1€

Doppio (dubbele shot) 15cl

Cappuccino 33cl

Drip koffie 40cl
Verwen koffie

Aeropress 40cl

Een ovenverse croissant

Cortado 12cl Koffie = LGB

Koffie = LGB

Koffie = LGB

Koffie = LGB

Koffie = LGB

Koffie = LGB

Flat White 33cl

2,50 €

3,90 €

3,60 €

5,50 €
7,50 €

4,50 €

3 €

3,00 €

3,60 € 3,20 €  
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Koffie werd in de 9e eeuw ontdekt toen een herder 
van de Ethiopische geit genaamd Khaldi merkte dat 
zijn geiten meer prikkelbaar waren nadat ze de rode 
bessen van een boom hadden geknabbeld.
Pas in 1100 werd koffie populair in Mocha en Jemen. 
Vanaf Mocha werden bonen verscheept naar India, 
Java, en uiteindelijk Europa in 1515. In 1675 had Enge-
land meer dan 3.000 koffiehuizen.
Koffie werd oorspronkelijk beschouwd als een won-
dermiddel in Jemen en werd alleen genomen op het 
advies van een arts.
Na ruwe olie is koffie ‘s werelds meest verhandelde 
grondstof en er worden jaarlijks meer dan 500 miljard 
koppen koffie gedronken.
De enige plaatsen in Noord-Amerika waar koffie 
verbouwd wordt zijn Hawaii en Puerto Rico.
‘s Werelds eerste koffiehuis werd geopend in 
Constantinopel ( tegenwoordig Istanbul) in 1475.
Toen Khair Bey, de gouverneur van Mekka, in 1511 
koffie verbood omdat hij vreesde dat het weerstand 
tegen zijn beleid zou kunnen aanmoedigen, liet de 
sultan hem afzetten.
Koffie werd vanuit Arabië via Venetië naar Europa 
geïmporteerd in de jaren 1600. Sommige monniken 
drongen bij paus Clemente VIII aan dat de Arabische 
drank verboden zou moeten worden, maar de paus 
vond de drank zo goed dat het zich door Europa be-
gon te verspreiden.
In 1652 werd het eerste koffiehuis in Engeland geo-
pend. Vrouwen waren er verboden.
Een Belg genaamd George Washington vond in 1906 
in Guatalemala instant koffie uit.v Guan Yin (Iron God-
dess of Mercy). Het is een oolong thee.
De Arabieren hebben koffie ontdekt en waren daar 
zo trots op dat vruchtbare koffiezaden het land niet 
mochten verlaten. Een 17e-eeuwse islamistische 
pelgrim smokkelde zeven zaden uit Arabië en plantte 
ze in India. Er wordt gezegd dat de koffie van de hele 
wereld voortkomt uit deze zeven zaden.
Er zijn twee belangrijke koffiesoorten: koffie Arabica, 
ooit ontstaan in het Midden-Oosten en koffie Robus-
ta, ooit ontstaan in de Congo. Arabica bomen produ-
ceren de beste kwaliteitskoffie.
De Nederlanders waren de eerste Europeanen die 
koffie verhandelden. Ze hebben koffiebomen uit de 
Malabarkust van India geïmporteerd naar hun
 toenmalige kolonies in Nederlands-Indië.

In 1715 gaven Nederlandse kooplieden een koffie-
boom aan de invloedrijke Franse koning Louis XIV. 
Miljoenen en miljoenen bomen zijn ontstaan uit 
die ene boom, mede dankzij Chevalier Gabriel Ma-
thieu de Clieu, die stekken van de boom stal en op 
Martinique plantte. Binnen 50 jaar waren er meer 
dan 20 miljoen bomen op Martinique en naburige 
eilanden.
Hoewel de opbrengst van oogst tot oogst vari-
eert, levert een enkele koffieboom in een jaar tijd 
slechts genoeg koffiebonen om een halve zak 
koffie te vullen.
Het duurt 3 tot 4 jaar voor een koffieboom om te 
rijpen.
Licht geroosterde koffie bevat meer cafeïne dan 
donker geroosterde koffie.
De koffie-industrie biedt werk aan 25 miljoen 
mensen wereldwijd.
De Turken noemen hun koffiehuizen “scholen voor 
de wijzen.”
Met meer dan vier miljard koffiebomen is Brazilië 
‘s werelds meest toonaangevende producent van 
koffie. Brazilië produceert ongeveer een derde van 
de totale koffie. Vietnam, Indonesië, Colombia en 
India volgen.
Koffiebomen worden in meer dan 70 landen ge-
teeld, vooral in Afrika, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en 
Latijns-Amerika.
Het woord “koffie” komt van het Arabische “qah-
wah” dat eigenlijk wijn betekent. Het Turkse woord 
voor koffie, “kahve”, is afgeleid van het Arabische 
woord en is gerelateerd aan het woord café.
Een derde van het kraanwater in Noord-Amerika 
wordt gebruikt om koffie mee te zetten.
Studies tonen aan dat koffie drinken het risico van 
de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, 
hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en 
cirrose van de lever vermindert.
Amerikanen zijn ‘s werelds toonaangevende kof-
fieconsument. Ze verbruiken 450 miljoen kopjes 
koffie per dag en meer dan 150 miljard koppen per 
jaar. 
De eerste Starbucks werd in 1971 in Seattle geo-
pend. In 2010 pochte het bedrijf met inkomsten 
van €10,7 miljard en 16.850 winkels in 40 landen.

Wedden dat je het verschil niet proeft?! In de decafiné 
die ik serveer, zitten evenveel complexe smaken als in 
de LGB, een frisse fruitige, maar toch rijke smaak.

Koffie = DECAF DAN

Koffie = ZIE BORD

Koffie = ZIE BORD

Decafiné 15cl 3,20 €



Welke koffie kan je hier drinken en/of wil je aankopen?11

Zoals reeds vermeld werk ik samen met een koffiebranderij in het Antwerpse. Caffénation is een firma die onder 
het goedziende oog staat van Rob Berghmans. Deze man is zo gepassioneerd door zijn producten dat het voor 

mij niet moeilijk was om met deze firma samen te werken. Zo gebruik ik enkele van zijn lekkerste koffie's om 
mijn dranken mee te maken. Lees je even Rob zijn uitleg mee?

1/2 ETHIOPIË YIRGACHEFFE BIOLOGISCH
1/2 RWANDA MATYAZO

Laten we voluit gaan met een mix van twee 
Afrikaanse parels voor onze nieuwe LGB-editie! De 
lancering van deze koffiemelange op basis van melk 
had al lang moeten gebeuren maar uitgesteld dankzij 
het geknoei met het Coronavirus, maar we zijn er ein-
delijk. De MATYAZO is een klassieker van de Cafféna-
tion en is zo dicht mogelijk bij de perfectie als het om 
koffie gaat. Hij verpakt alle essentiële smaakcompo-
nenten in één boon, terwijl hij extreem schoon proeft. 
Deze bourbon variëteit wordt op grote hoogte in de 
Ngororero regio geteeld, zorgt voor een makkelijke 
melange en smaakt fantastisch in combinatie met 
melk of de plantaardige versie.

De YIRGACHEFFE is in de eerste helft van 2020 onze 
belangrijkste koffie geweest. Een biologisch geteelde 
boon uit onze favoriete Ethiopische regio; hij heeft 
bloemige tonen, fruitige accenten en hints van Dar-
jeeling-thee.

Wij zijn ervan overtuigd dat cappuccino’s, platte 
witjes en andere ‘melk’-dranken het beste smaken 
bij schoongewassen koffie. Ook zijn we altijd op zoek 
naar wat zuurtegraad om de volle melk of romige ha-
ver ‘melk’ door te snijden. Daarom voegen we er graag 
wat fruitige en bloemige noten aan toe. Dit alles zorgt 
ervoor dat deze koffie niet alleen perfect is om samen 
met (welke soort) melk dan ook te drinken, maar ook 
om als pure espresso te worden gedronken, of om 
heerlijk te worden gebrouwen met een druppelfilter 
of Aeropress. Ik sta al te watertanden. 

Geweldige body en een lange afdronk met een 
zoetheid van fruit en karamel en leuke kruiden voor 
een espresso. 
Producent: Diverse kleine boeren
Variatie: Castillo, Caturra, Colombia
Verwerking: gewassen, ethylacetaat cafeïnevrij.

Enkele jaren geleden ontdekte Rob Sugar Cane Decaf, 
een Colombiaanse methode om koffiebonen te decaf-
feïneren. Zijn geest was helemaal weg van de schone 
en volle smaak die deze cafeïnevrije koffie opleverde, 
ook hoe gemakkelijk hij was om te conserveren.
De naam ‘Decaf Dan’ verwijst naar het feit dat deze 
bonen op maat, cafeïnevrij werden gemaakt in Co-
lombia. Dit houdt een natuurlijk proces in waarbij een 
oplosmiddel van ethylacetaat wordt gebruikt, een stof 
afgeleid van gefermenteerde suiker.

Maar hoe werkt het? Groene koffiebonen worden 
eerst gedrenkt in een oplossing van E.A., die zich bindt 
aan de zouten van het chlorogeenzuur in de koffie 
(hierdoor wordt cafeïne verwijderd). Vervolgens wordt 
de koffie uit het oplosmiddel verwijderd en onder lage 
druk gestoomd om die E.A. te verbinden.
Ten slotte behoudt het eindproduct zijn (geweldige) 
smaakintegriteit maar bevat het bijna helemaal geen 
cafeïne. De bonen bevatten een absoluut maximum 
van 0,01-0,03% cafeïne per keer.

Zij die deze durven te proeven zullen zeer 
aangenaam verrast zijn! Smakelijk.

De binnenkant van de zak verandert constant, maar 
is altijd een Specialty, schoon, vol en meestal fruitig. 
Voor wie zin heeft in een bepaalde boon, kan in mijn 
pro shop (fothee.be) zien wat er op het schap in het 
distributiecentrum staat. Als één van deze producten 
u bijzonder interessant lijkt, laat het dan zeker weten.

Een mix van gewassen en ongewassen koffie met veel 
karakter. Deze koffie is onze meest populaire 
espressomelange met een mix van gewassen en 
ongewassen koffiebonen. Dit zorgt voor meer body en 
een krachtige smaak. Het helpt ook als de 
zetcondities niet optimaal zijn. Mede door de Full City 
Roast is de zuurgraad vrij bescheiden. De bonen zijn 
van de laatste oogst, allemaal afzonderlijk geroosterd 
en met de grootste zorg gemengd.

De Roast ED wordt aanbevolen voor alle soorten 
machines (zowel filter als espresso) en behoudt zijn 
smaak tot vijf weken na de brandingsdatum.

MISTER “MIDSUMMER 
MELK EN 

KOFFIE BLEND” 

Dit is mijn hoofdkoffie.

Dit zegt Rob erover.

“DECAF DAN” 

Dit is mijn Decafiné.

Dit zegt Rob erover.

Medium Roast, altijd een 
Specialty, schoon, vol en 

meestal fruitig.

Dit zegt Rob erover.

Een mix van gewassen 
en ongewassen koffie 

met veel karakter.

Dit zegt Rob erover.
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Single Origin Filter koffie. 
Licht geroosterd. De herkomst, het landgoed, enz. van 
de koffie varieert de hele tijd, maar de smaak is altijd 
schoon, licht en meestal zeer fruitig.

Caffénation is een specialist in Afrikaanse afkomst, 
hoewel we u ook kunnen verrassen met een lekkere 
koffie uit Midden-Amerika of Azië!

Waarom maak je deze infokaart? Nou, we hebben 
een naam en we hebben cupping notes. 
Misschien is het goed dat dit één keer (in een men-
senleven) gebeurt, zodat we kunnen uitleggen waar-
om we dit soort infokaarten maken. 
Is het een goede koffie? Natuurlijk! Het is zelfs een 
fantastische koffie, anders hadden we hem niet 
gekocht.
Conclusie: Alle informatie rond de koffie maakt de 
koffie niet beter, maar geef toe dat deze leegte erg 
onhandig aanvoelt.

Filter Fil

Dit zegt Rob erover.

Bosbes, appel & rabarber  
Bloemige toets, een 

sappig mondgevoel en 
gemiddelde zuurgraad

Dit zegt Rob erover.



HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN
“BE A MULTIMEDIA MODEL” 
REPORTAGE

Alles is aangepast aan jou. We bespreken eerst 
jouw wensen. Wil je verschillende outfits mee-
brengen of andere attributen voor jouw foto’s, 
alles is bespreekbaar. Ik kan indien gewenst de 
veschillende formaten ineens aanpassen voor alle 
verschillende pagina’s.

De shoot neemt 15 minuten in beslag, en we ne-
men verschildende foto’s, daar kies je er 3 uit die ik 
omzet voor jouw multimedia zoals hierboven. 
Blijf niet hangen met die selfies en maak indruk.

Een ‘Be a multimediamodel’ reportage13

SPECIAAL VOOR DE ZELFSTANDIGEN
EEN ZELFVERZEKERDE FOTO VOOR 
AL JOUW MULTIMEDIATOEPASSINGEN.

Wil je uitpakken op Linkedin, Facebook, 
Twitter of Google-account enz... 
Misschien wil je op je werkbadge wel een mooie foto.
Je kan gerust met je GSM een selfie nemen en dat 
overal op posten, alleen, wil je professioneel en serieus 
genomen  worden en een B2B op touw zetten dan 
heb je een juist gemaakte karakter foto nodig.
Wil je foto’s ter illustraties, in jouw nieuwe, 
uit te brengen boek, of heb je een foto nodig 
voor op je website. 

HET MOET GOED ZIJN, SIMPEL TOCH.

Ook meerdere personen op het bedrijf 
of groepen is mogelijk.
Vraag me naar de mogelijkheden.

VOOR DEZE 
“BE A MULTIMEDIAMODEL” 
START HET VANAF OP 159€

- 3 foto’s digitaal in hoge resolutie (300 Dpi)
- Boek ik meteen een visagiste dan 

komt er 40€ excl. bij
- Andere resoluties + 20€ excl. per/res.
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Confidence is 
the ability to 

feel Beautiful, 
without 

needing someone 
to tell you.



 Dit zijn de koffieproducerende landen en hun omzet. Wat voor smaken kan je tegen komen in koffie.

KOFFIEPRODUCERENDE LANDEN  

Brazilië   42.512.000 2.550.720.009 
Vietnam   15.000.000 900.000.000 
Colombia   11.600.000 696.000.000 
Indonesië   6.850.000  411.000.000 
Ethiopië   6.500.000  330.000.000 
India   5.005.000  300.300.000 
Mexico   4.500.000  270.000.000 
Guatemala  4.000.000  240.000.000 
Peru   3.500.000  210.000.000 
Honduras   2.700.000  162.000.000 
Oeganda   2.500.000  150.000.000 
Ivoorkust   2.350.000  141.000.000 
Costa Rica   1.808.000  108.480.000 
El Salvador  1.374.000  82.440.000 
Nicaragua   1.300.000  78.000.000 
Papoea-Nieuw-Guinea 1.125.000  67.500.000 
Ecuador   1.000.000  60.000.000 
Thailand   1.000.000  60.000.000 
Tanzania   917.000  55.020.000 
Dominicaanse Republiek 900.000  54.000.000 
Kenia   850.000  51.000.000 
Venezuela   850.000  51.000.000 
Kameroen   750.000  45.000.000 
Filipijnen   728.000  43.680.000
Congo-Kinshasa  500.000  30.000.000 

Burundi   481.000  28.860.000 
Madagaskar  425.000  25.500.000 
Haïti   350.000  21.000.000 
Rwanda   350.000  21.000.000 
Guinee   275.000  16.500.000 
Cuba   225.000  13.500.000 
Togo   170.000  10.200.000 
Bolivia   150.000  9.000.000  
Zambia   110.000  6.600.000  
Angola   100.000  6.000.000  
Centraal-Afrikaanse Republiek 100.000  6.000.000  
Panama   100.000  6.000.000  
Zimbabwe   75.000  4.500.000  
Haïti   47.000  2.800.000  
Nigeria   45.000  2.700.000  
Ghana   35.000  2.100.000  
Jamaica   35.000  2.100.000  
Sri Lanka   35.000  2.100.000  
Malawi   25.000  1.500.000  
Paraguay   25.000  1.500.000  
Sierra Leone  25.000  1.500.000  
Trinidad en Tobago  11.000  660.000  
Congo-Brazzaville  3.000  180.000  
Equatoriaal-Guinea  3.000  180.000  
Gabon   2.000  120.000  
Benin   1.000  60.000   

KOFFIELANDEN KOFFIEZAKKEN 
60 KG

AANTAL 
KG

KOFFIELANDEN KOFFIEZAKKEN 
60 KG

AANTAL 
KG

15 16

Als je bepaalde dranken drinkt dan kan het zijn dat je heel bekende smaken of toetsen van gekende smaken  
tegen komt. Je hoort het dikwijls als mensen over wijnen aan het praten zijn maar ook zo zeker telt dit voor 

koffie. Al naargelang het land en hoe de koffie gebrand is, kan je een heel palet van smaken ontdekken. 
Maak je geen zorgen als je enkel “natte hond” of  “de scheten van je man” in de koffie's herkend hoor. 

Het is dan ook heel moeilijk als je er niet mee bezig bent. 

HET IS OOK DAAROM DAT IK EEN VOORSTANDER BEN OM 
GEEN MELK, SUIKER OF ANDERE TOEVOEGINGEN IN JE KOFFIE TE SCHENKEN.

Alleen op deze manier kan je de ware aard van jouw koffie ontdekken.



Family
is not an 
important 

thing. 
It’s everything.

Een ‘Happy Family’ reportage17

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“HAPPY FAMILY” REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie wensen. 
Dat is het belangrijkste. Dan bespreken we de 
afwerking, zo kan ik bv op het feest zelf al 
bedankkaartjes maken met de foto’s van de
 aanwezige gasten. Spaart tijd en veel werk voor
 jullie en is zo leuk voor iedereen. 
Is als een geschenkje voor alle aanwezigen. 
Dan gaan we een uurtje of meer foto’s nemen en we 
gaan voor die glimlach op de mensen hun gezicht. 
Met de juiste voorbereiding die jullie thuis gemaakt 
hebben (foto-samenstellingen) missen we zeker 
niemand. Bijbestellingen die mensen willen, kan
naderhand verzorgd worden. Kijk verder in deze info 
hoe ik het geheel doorstuur met We transfer, en
afwerk. Maak rustig een selectie en kies de afwerking, 
en ik werk binnen de maand alles af.

De grootouders gaan hun jubileum vieren, de ouders 
zouden al zolang eens een familieportret willen 
hebben of er is een verjaardagsfeest. 
Jullie gaan met de familie picknicken. Er wordt een 
familie uitstap gemaakt naar de zee, de Ardennen of 
misschien wel naar de Grand Canyon en jullie willen 
hier wel foto’s van hebben die niet met de gsm geno-
men zijn ;) Wel, dan ben ik de persoon die mooie spon-
tane en zotte foto’s maakt van je dierbare vrienden 
en familie. Zijn jullie met meer dan 5 personen dan is 
deze formule voor jullie. Ik vraag geen meerprijs per 
persoon die erbij is, ik kom gewoon 1 uurtje of meer, 
zotte, serieuze, maar vooral leuke foto’s nemen van 
een happy family en vriendenkring!

GEEF EEN WAARDEBON VOOR DEZE 
REPORTAGE AAN HET JUBILEUM 
KOPPEL OF DE MENSEN DIE EEN 
FEEST GEVEN.

Welk mooier geschenk kan je geven aan je ouders
 of grootouders dan een kader met daarin een 
waardebon voor een familiereportage met de 
woorden,  “hierin komt later ons familieportret...”! 
Meer moeten ze niet hebben, hun familie 
kleinkinderen en vrienden bij elkaar op één foto.

VOOR DEZE “HAPPY FAMILY” 
START HET VANAF OP 222€

 -Een voorbespreking
-Nabewerking van de foto’s

- Een digitale voorstelling van jullie album
- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
-  Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht 

op de foto komt  te staan
-Kilometervergoeding is 0,80€

It’s the friends 
we meet along the 
way that help us 
appreciate the 

journey.
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19  Leuke weetjes over thee.

Let op de gekleurde klokjes, 
niet elke thee en infuse

is geschikt om een hele dag te drinken

20

THEE OF INFUSES OM  
‘S MORGENS TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM ROND 
DE MIDDAG TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM IN
DE MIDDAG TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM IN
DE AVOND TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM IN
DE HELE DAG DOOR TE DRINKEN

Er zijn naar schatting 1.500 verschillende soorten thee.
Britten drinken ongeveer 165 miljoen kopjes 
thee per dag en 62 miljard kopjes per jaar.
In Marokko is het de taak van de man om thee 
te schenken.
China is ‘s werelds grootste producent van thee. 
In 2009 produceerde China 1.359.000 ton thee.
Het wordt algemeen aangenomen dat ijsthee in 1904       
werd uitgevonden op de St. Louis Wereldtentoonstel-
ling door Richard Blechynden, een Britse theehande-
laar.
85% van thee die wordt verbruikt in de Verenigde Sta-
ten is ijsthee.
Volgens een legende werd thee ontdekt in 2737 v. Chr.  
door de Chinese keizer Shen-Ning, bekend als de 
“Goddelijke genezer.”. Er waaiden bij toeval theeblaad-
jes in zijn pot kokend water.
Er staat een theefabriek in Jebel Ali, Dubai, 
dat 5 miljard theezakjes per jaar produceert.
Wereldwijd wordt er meer dan 3 miljoen ton thee per  
jaar geproduceerd.
Thee is na water de meest geconsumeerde drank 
in de wereld.
Zwarte thee ondergaat het langste proces van oxidatie.  
Witte thee het kortste.
Omdat thee vocht absorbeert hoor je thee in een 
afgesloten doos te bewaren.
Het zuiden en noordoosten van de Verenigde Staten  
hebben de grootste concentratie theedrinkers.
Het duurt ongeveer 4 tot 12 jaar voor een theeplant   
theezaden kan produceren.
Theeplanten moeten ten minste 127 cm regen per jaar 
krijgen. Ze groeien alleen goed in warme, vochtige 
klimaten met hoge neerslag.
De meeste thee wordt geteeld in berggebieden die 
zo’n 3.000-7.000 voet boven de zeespiegel en tussen 
de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring liggen. 
Thee-producerende landen zijn Argentinië, China, In-
dia, Indonesië, Kenia, Malawi, Sri Lanka en Tanzania.
Alleen de top van een volwassen plant wordt geplukt 
om thee van te produceren. Een nieuwe top groeit 
weer in 7 tot 15 dagen.
Er zijn 6 basiscategorieën van thee: wit, geel, groen, 
oolong, zwart en gefermenteerde thee.
Een hotel in Hong Kong heeft ’s werelds duurste High 
Tea, tegen een prijs van €7500,-.
De duurste thee in de wereld is een zeldzame Chinese 
thee genaamd Tieguanyin, dat ongeveer €1200/lb is. 

Historisch gezien werd thee gezien als een ge-
zondheidsdrank. Recente studies suggereren dat 
thee (met name groene thee) sommige vormen 
van kanker, bloeddruk en het risico op hart-en 
vaatziekten vermindert, helpt tegen een slechte 
adem en overgewicht en bacteriën en virussen 
doodt.
Er kunnen meer dan 200 kopjes thee worden ge-
brouwen van een pond losse theebladeren.
Een kopje gebrouwen thee bevat minder dan de 
helft van de cafeïne van een kopje koffie.
Zwarte thee vormt ongeveer 75% van ‘s werelds 
theeconsumptie.
In vele delen van de wereld is thee een belangrijk 
onderdeel van de dag en tevens een manier van 
gastvrijheid.
Wanneer thee in China wordt geserveerd tikken 
gasten drie keer met twee/drie vingers op tafel om 
dankbaarheid aan de schenker te tonen.
Thee werd aanvankelijk enkel verkocht in koffie-
huizen in Engeland. Alleen mannen mochten deze 
koffiehuizen in, die vol van rook en lawaai waren. 
In 1717 werd de Golden Lyon, een theewinkel voor 
vrouwen, geopend door de familie Twining. De 
winkel is vandaag nog steeds open.
De term “kruidenthee” betekent dat de thee is 
doordrenkt met kruiden of fruit dat geen deel van 
de theeplant uitmaakt.
In de 19e eeuw werden solide blokken van thee 
gebruikt als geld in Siberië.
Terwijl er 1.120 liter water wordt gebruikt voor het 
produceren van een enkele liter koffie, gaat er 
slechts 120 liter in het maken van dezelfde hoe-
veelheid thee. 



De ‘We and our baby’ reportage21

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“WE AND OUR BABY” REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie ensen. dat is 
het belangrijkste. We bespreken de afwerkingen, ge-
schenkjes voor de grootouders enz... Dan gaan we of-
wel 30 min tijdens de zwangerschap foto’s nemen en 
30 min als jullie snoezepoes er is  ;) Natuurlijk kunnen 
jullie ook voor telkens een uurke gaan, minder stress 
en we nemen onze tijd om de bolle buik en jullie baby 
te fotograferen. Daarna bewerk ik alle foto’s en doe 
degene met de oogjes dicht er van tussen. 
Een viewingsessie erna is een must zodat ik al het 
moois kan laten zien. Daarna krijgen jullie de foto’s 
mee in schermresolutie om alles thuis nog eens te 
bekijken. Kijk verder in deze info hoe ik het geheel 
doorstuur met We transfer, en afwerk. Maak rustig een 
selectie en kies de afwerking, en ik werk binnen de 
maand alles af.

Jullie hebben zolang geoefend, gezweet, geroepen en 
genoten ;) Het is leuk en als het dan nog lukt dan is 
dat de kers op de taart hé... Eindelijk, jullie zijn zwan-
ger en het bewijs van jullie liefde is op komst.
Wat is er mooier als bewijs voor later aan je kind te 
laten zien van “kijk eens waar jij knus gezeten hebt in 
mijn buik” ;)
Indien je een goede camera hebt dan kan je er zelf 
mee aan de slag om mooie foto’s te nemen van je 
vriendin of vrouw haar ronde buik. Soms lukken die 
wel als je wat geduld hebt, oefening baart kunst. 
Maar soms lukken ze ook niet 

EN WILLEN JULLIE TOCH GRAAG 
MOOIE FOTO’S VAN DE EERSTE 
ZWANGERSCHAP. 

Het zou zonde zijn dit niet vast te leggen op 
papier of digitaal. Misschien willen jullie wel 
speciale foto’s; artistiek, grappig of in zwart/wit.
 Of willen jullie juist alle striemen en de opgezwollen 
borsten duidelijk vastleggen. Wat is er trouwens mooi-
er dan al deze tekenen van zwanger zijn weer te geven 
en optimaal te fotograferen. Of dachten jullie 
eventueel al aan heel bijzondere, abstracte foto’s of 
zelfs de bevalling op foto is mogelijk, een lifestyle ses-
sie van die dag. Alles is mogelijk.

VOOR DEZE “WE AND OUR BABY” 
START HET VANAF OP 222€

 
 -Een voorbespreking

-Nabewerking van de foto’s
- Een digitale voorstelling van jullie album

- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
- - Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/LR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht 

op de foto komt te staan

There are no words that can 
describe the euphoria you feel 
when your baby recognizes you 
for the first time and smiles.

 Jared Padalecki
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Kies maar een lekkere thee-of Kruiden-en fruitinfuse uit.23

Hou je klaar voor een belevenis, natuurlijk zegt iedereen dat over zijn eigen theeën of infuses. 
Toch durf ik fier te zijn op de selectie die ik hier kan aanbieden en met liefde inschenk.

Dit assortiment van topdranken van ©Alveus zal je zeker smaken en is samen met Fothee een perfecte
 combinatie. Dit assortiment als geschenk geven, dat kan beslist. Vraag er me naar.

Witte en groene thee verenigen zich hier tot een 
vrolijk exotisch aroma. Morning Melody ziet er ook nog 
eens prachtig uit dankzij de stralende kleurcombina-
tie van paardenbloem, roos en korenbloem.
Ingrediënten: 
Groene thee China Sencha*, Pai Mu Tan*, goudsbloem 
geel*, natuurlijk aroma, rozenblaadjes*, korenbloem 
blauw* Exotische Bergamot smaak

Groene Sencha en de bijzondere Jasmine Dragon 
Pearls vormen samen deze verkwikkende elegante 
thee met zijn vleugje exotische mango.
Ingrediënten: 
Groene thee China Sencha*, goudsbloem geel*, na-
tuurlijk aroma, sinaasappelschil*, melissa*, verbena*, 
mandarijn* (2%), passiebloem kruid*, China Jasmine 
Dragon Pearls*, mango*, lindebloesem.
Mandarijnen-grapefruit smaak

Wie houdt er nu niet van de friszoete smaak van in de 
schaduw gerijpte sappige 
bosbessen op een mooie zomerdag? 
Deze thee nodigt uit tot dromen en zal elke liefhebber 
van bessen aanspreken.
Ingrediënten: 
 Appel*, braambladeren*, hibiscus*, sinaasappelschil*, 
natuurlijk aroma, appelstukjes*, aardbei* (2%), vlierbes* 
(2%). Rode bessen smaak

De rijke smaak van de zwarte Assam combineert 
prachtig met het frisse aroma van bosbessen. 
Zo ontstaat er een mooie dans met smaken vol passie.
Ingrediënten: 
Zwarte thee Assam*, -Zuid-India*, braambladeren*, 
natuurlijk aroma, verbena*, druiven (druiven, plant-
aardige olie)*, vlierbes*, framboos*, braambes* (2%), 
aardbei*, zwarte bes*, rode bes* 
Rozemarijn-tijm-citroen smaak.

Vier Chinese toptheesoorten zijn hier gecombineerd 
tot een prachtige compositie van de mooiste groene 
en zachte witte thee. Jasmin Imperial is rijk aan anti-
oxidanten en heeft een zeer bloemige smaak die zich 
leent voor elk moment van de dag. TOP THEE
Ingrediënten: 
Groene thee China jasmijn* (69%), Pai Mu Tan*, Chi-
na Jasmin Silverneedle* (3%), China Jasmine Dragon 
Pearls* (2%).  Jasmijn smaak

Marrakesh Nights verbindt traditionele Marokkaanse 
muntthee met groene Gunpowder waardoor u zich 
met elke slok steeds meer gaat wanen in de contreien 
van duizend-en-een-nacht.
Ingrediënten: 
Groene thee China Gunpowder*, pepermunt heel*, 
munt groen*, pepermunt*   
Verse pepermunt smaak

Een zomerwonder om van te smelten. Zachte 
natuurlijke en exotische groene rooibos gecombi-
neerd met sappige aardbei, sinaasappelschil en kleuri-
ge bloemblaadjes levert een heerlijk licht mélange op.
Ingrediënten: 
Rooibos natuurlijk*, verbenabladeren*, munt groen*, 
venkel*, hibiscus*, anijs*, gember*, goudsbloem geel*, 
zoethout*, kurkuma*, aardbei*, korenbloem blauw*, 
kardemom gemalen*. Citrus en kruiden smaak

De rijke smaak van de zwarte Assam combineert 
prachtig met het frisse aroma van bosbessen. Zo 
ontstaat er een mooie dans van smaken vol passie
Ingrediënten: 
Zwarte thee Assam*, -Zuid-India*, braambladeren*, 
natuurlijk aroma, verbena*, druiven (druiven, plant-
aardige olie)*, vlierbes*, framboos*, braambes* (2%), 
aardbei*, zwarte bes*, rode bes*.
Rood fruit smaak
.

Van Women’s Power met milde gember, zwarte peper, 
kruidnagel en kardemom krijgt u energie en zoete 
appel en het subtiel kruidige bramenblad zorgen voor 
de juiste balans.
Ingrediënten: 
Appel*, braambladeren*, gember*, kaneelstokjes*, 
Rooibos natuurlijk*, kamille*, zwarte peper*, 
sinaasappelschil*, appelstukjes*, kruidnagel*, 
kardemom*, kaasjeskruid*. Pikante thee smaak

Lady Star Deluxe verkwikt met elke slok dankzij de 
fris-fruitige smaakbeleving van een bijzondere melan-
ge van zwarte thee. De krachtige smaak wordt afge-
rond met een fruitige citrusnoot.
Ingrediënten: 
Zwarte thee, citroengras*, zwarte thee Assam OP*, 
zwarte thee Golden Yunnan OP*, sinaasappelschil*, 
citroenschil*, verbena heel*, rozenblaadjes*, koren-
bloem blauw* Bergamot-sinaas en limoen smaak

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 
Van een tasje Smiling Buddha met prettig 
pittige gemberwortel en fruitig frisse 
accenten van citroengras kikkert u helemaal op.
Ingrediënten: 
Groene thee China Sencha*, citroengras*, gember*, 
natuurlijk aroma, citroenschil*, goudsbloem geel*
Gember-citroen smaak

Romantiek kent geen grenzen met zoete 
frambozen en delicate viooltjes. Deze melange op 
basis van prachtige witte thee zorgt dan 
ook voor de juiste atmosfeer.
Ingrediënten: 
Groene thee China Sencha*, Pai Mu Tan*, 
natuurlijk aroma, China White Monkey*, 
framboos* (3%), kaasjeskruid*. 
Violette-frambozen smaak

Morning Melody Mellow MandarineSweet Berry Amour Provence

Jasmin Imperial Marrakesh NightsSummer Miracle Blackberry Tango

Women’s Power Lady Star deluxeSmiling Buddha From Paris With Love

4 € 4 €3,50 € 4 €

7,50 € 4,50 €4 € 5,50 €

4 € 5,50 €3,50 € 5,50 €

5min 2-3 min10-13min 5-10 min

2-3 min 2-3 min5-10min 3-5 min

5-10min 2-3 min2-3min 2-3min
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Let op de gekleurde klokjes, niet elke thee
is geschikt om een hele dag door te drinken maar 

het staat je vrij natuurlijk om als een 
 konijn rond te huppelen.

70°-80° 70°-80°100° 100°

70°-80° 70°-80°100° 100°

100° 70°-80°70°-80° 70°-80°

3 gr 3 gr4 gr 4 gr

3 gr 3 gr3 gr 3 gr

4 gr 3 gr3 gr 3 gr

13 gr/L 13 gr/L18 gr/L 18 gr/L

13 gr/L 13 gr/L13 gr/L 13 gr/L

18gr/L 13 gr/L13 gr/L 13 gr/L

*Van gecertificeerd biologische teelt *Van gecertificeerd biologische teelt

THEE OF INFUSES OM  
‘S MORGENS TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM ROND 
DE MIDDAG TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM
DE MIDDAG TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM IN
DE AVOND TE DRINKEN

THEE OF INFUSES OM DE 
HELE DAG DOOR TE DRINKEN



Kies maar een lekkere thee-of Kruiden-en fruitinfuse uit. Mijn elements serie. Te koop in de winkel en online.

Geef jouw lichaam wat het nodig heeft. in de winkel en online te koop.
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Hou je klaar voor een belevenis, natuurlijk zegt iedereen dat over zijn eigen theeën of infuses. 
Toch durf ik fier te zijn op de selectie die ik hier kan aanbieden en met liefde inschenk.

Dit assortiment van topdranken van ©Alveus zal je zeker smaken en is samen met Fothee een perfecte
 combinatie. Dit assortiment als geschenk geven, dat kan beslist. Vraag er me naar.

Met onze speciaal ontwikkelde Night GreenTox® geeft 
u uw lichaam precies wat het nodig heeft. Melisse en 
valeriaan zorgen voor een ontspannen afronding van 
de dag
Ingrediënten: 
Brandnetel*, melissa*, kamille*, moringabladeren*, 
munt groen*, groene thee China Bancha*, natuurlijk
aroma, kokos*, valeriaanwortel*, tarwegras* 

De frisse en fruitige energieleverancier voor overdag!
Deze uitgebalanceerde combinatie van matcha, groe-
ne thee, guaraná en maté is een perfecte keuze voor 
elke dag. Dankzij de mooie combinatie met de aro-
ma’s van citroen en abrikoos wilt u nooit meer anders.
Ingrediënten: 
Groene thee Gunpowder*, witte thee Pai Mu Tan*, 
mate groen*, citroengras*, citroenschil*, kaasjeskruid*, 
guarana*, spirulina*, groene thee Matcha*.

Een momentje voor uzelf. De ingrediënten van deze 
thee met zijn volle smaak streelt uw smaakpapillen. 
De combinatie van witte en groene thee stimuleert 
uw zintuigen op een milde manier en de melisse heb-
ben een weldadig en kalmerend effect op het lichaam.
Ingrediënten: 
Citroengras*, witte thee Pai Mu Tan*, groene thee Chi-
na Chun Mee*, verbenabladeren*, melissa*, zoethout*,
lindebloesem*, verbena*. 

Deze GreenTox-thee weet u met zijn unieke fijne 
aroma’s van citroen en groene thee te betoveren. 
De maté om de spijsvertering te stimuleren, groene 
thee als antioxidant en vochtafdrijvende brandnetel
ondersteunen en vitaliseren het lichaam op een 
prettige manier. 
Ingrediënten: 
Groene thee*, mate groen*, citroengras*, witte thee*, 
brandnetel*, citroenschil*, moringabladeren*, natuur-
lijk aromakardemom*, kaasjeskruid*.

Groene thee staat bekend als antioxidant en heeft dan 
ook een positieve invloed op de celveroudering. Maar 
gezond moet bij ons ook lekker zijn. Dus met de uit-
gebalanceerde aroma’s van granaatappel, limoen en 
munt geeft deze beautythee ook uw zintuigen even 
vakantie. 
Ingrediënten: 
Groene thee China Sencha*, munt groen*, gember*, 
goji bessen*, natuurlijk aroma, kurkuma*, granaatap-
pel*, rozenblaadjes*

Boost (Greentox serie) 100gr

Night (Detox serie) 100gr

Spirit (Detox serie) 100gr

Beauty (Detox serie) 100grSkinny (Detox serie) 100gr

8 €

8 € 8 €

8 € 8 €

7-10min

2-3 min 7-10min

2-3min 2-3min
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100°

70°-80° 100°

70-80° 70°-80°

3 gr

3 gr 3 gr

4 gr 3 gr

13 gr/L

13 gr/L 13 gr/L

18gr/L 13 gr/L

*Van gecertificeerd biologische teelt

Amour Provence

Mellow Mandarine

Greentox-Night

From Paris  
with Love

Smiling Buddha

Greentox-Skinny

Blackberry Tango

Morning Melody

Greentox-Beauty

Jasmin Imperial

Summer Miracle

Greentox-Boost

Lady Star Deluxe

Sweet Berry

Greentox-Spirit

Marrakesh Nights

Womens Power

Mijn vijf betoverende varianten van het Greetox®
-concept hebben één ding gemeen: ze zijn gebaseerd 
op een ware schat! Groene thee is ideaal voor je fysie-
ke welzijn. Het heeft de gave om het metabolisme te 
stimuleren en de spijsvertering op te wekken.
De antioxidanten, sporenelementen en mineralen die 
het bevat, helpen u natuurlijk om uw lichaam te  
ontgiften en te zuiveren. Deze vijf rijke combinaties 
brengen lichaam en geest in balans. Probeer ze uit na 
de feestdagen en voor de zomer om in top shape de 
zomermaanden in te gaan. Enkel via Webshop

Harmonie van lichaam en geest

WEBSHOP

WEBSHOP

WEBSHOP

WEBSHOP

WEBSHOP



27 28Kies maar een lekkere thee uit.
Ik heb geen vaste theeën maar 4 soorten Verse TOP theeën en één infuus 

die meegaan met het seizoen! Bekijk het krijtbord aan de muur ajb!
Deze (laat mij ze theeën noemen) zijn topdranken en verdienen een aangepaste manier van schenken.

Zo zal ik zoals mijn koffie’s een bepaalde zetmethode gebruiken.  
Een theekenner zoals jij zal ze weten te waarderen en ik wens je alvast veel plezier en smakelijk.  

Laat mij een mooie geschenkdoos maken met 
4 van jouw favorieten theeën of infuses erin. 

Een mooi kaartje erbij en ingepakt in een 
milieuvriendelijk papier

Of geef je deze geschenkbox. 
Met een mooi door ons ontworpen kaartje

erbij (+ 2,50€) maak je beslist indruk
bij de ontvanger. 

Top product als topgeschenk.

De veelzijdige diversiteit van de Oolong thee
is voornamelijk bepaald door de kwaliteiten van
de theemeester die, met dank aan veel gevoel, 
exact weet wanneer het oxidatie proces 
onderbroken moet worden gedurende de 
fermentatie. Gedurende de oogst worden de rijpe 
blaadjes, het zogeheten ‘vierde blad’, ook geplukt. 
Dit is wat de Oolong anders maakt dan de bekende 
groene of zwarte theeën.
Onder de experts wordt de Oolong thee gezien als
een goede wijn, welke zijn complexiteit en zachtheid 
pas echt laat zien na voor een bepaalde tijd
onder de juiste omstandigheden te zijn opgeslagen.

Witte thee wordt gezien als de meest nobele
thee in de wereld, omdat voor deze thee alleen de
ongeopende knoppen en meeste delicate blaadjes
geoogst worden in de lente. Deze blaadjes hebben
nog geen chlorophyl ontwikkeld en hebben daardoor 
een witte verschijning, meestal omgeven door
tedere witte pluisjes. Met dank aan de bijzonder
voorzichtige verwerking behoudt deze thee zijn 
originele mildheid. Wanneer de thee gebrouwen 
wordt smaakt deze fris en licht zoet.
Zelfs de oude Chinese keizers van de Song dynastie
waren echte liefhebbers van witte thee en voor een
lange tijd waren zij zelfs de enige die deze 
fantastische thee mochten drinken. Alleen op zeer 
speciale gelegenheden mocht soms de adel ook van 
deze thee genieten. Voor het gewone volk werd deze
thee pas veel later beschikbaar

Matcha is geen gewoon groene thee poeder. Matcha
werd bij toeval ontdekt toen de plantages beschermd 
moesten worden tegen de as van een vulkaan. Ze wer-
den met doeken afgedekt. 
Nu worden nog steeds 4 weken voordat de blaadjes 
geoogst worden, de theestruiken in de schaduw gezet 
met donkere doeken. 
De smaakt wordt grotendeels beïnvloedt door het 
verwerken van de thee. De concentratie van kostbare
nutriënten zoals chlorophyl en thee-polyphenol
stijgt hierdoor en de blaadjes krijgen een donkerdere 
kleur. Matcha wordt in stenen of granieten molens 
langzaam en zo zorgvuldig mogelijk gemalen, ont-
daan van alle nerven en bladstengels.
Elke productiestap wordt met de grootste zorg en 
aandacht uitgevoerd wat de thee tot de grotere prijs-
klasse doet stijgen.

Zuid-Afrika is beroemd om zijn Rooibos(thee). Die 
thee is al heel lang de nummer, één ware volksdrank. 
Maar ook buiten de Zuid-Afrikaanse landsgrenzen is 
Rooibos enorm populair. Bijna iedereen zal al eens 
een kopje Rooibos hebben gedronken. Rooibos is het 
Zuid-Afrikaanse woord voor ‘rood bos’. Kort voor het 
sterven van de struik kleuren de naalden van groen 
naar rood, vandaar de naam Rooibos. De Rooibos-
struik is niet altijd de theeleverancier geweest die hij 
vandaag is. Neen, heel lang groeide de struik gewoon 
in het wild en werd er niets mee gedaan. Tot men er 
achter kwam dat de fijne, naaldachtige bladeren van 
de Rooibosstruik ook voor een smaakvol, aromatisch 
aftreksel zorgden. Vandaag wordt Rooibos massaal 
geoogst en verwerkt. Rooibos groeit enkel in de 
West-Kaapprovincie in Zuid-Afrika.

Het verhaal gaat dat meer dan 4700 jaar geleden de 
Chinese keizer Shen Nung met een beker heet water 
in zijn koninklijke tuin stond toen de wind door een 
van de wild groeiende theestruiken woei. Drie van de 
blaadjes uit deze theestruik kwamen in zijn beker 
terecht en de keizer rook een zachte aromatische 
geur. Al drinkend van het hete water voelde hij zich 
al snel weer fris en gefocust. 
Groene thee was ontdekt. Door de jaren heen zijn er 
verschillende roost- en stoommethodes ontwikkeld 
om de theeblaadjes lang houdbaar te maken. Veel van 
de hoogwaardige Japanse groene theeën 
groeien in de schaduw waardoor deze langzamer 
groeien en hierdoor een hogere voedingswaarde en 
smaak ontwikkelen.

Zwarte thee is zeer waarschijnlijk toevallig
ontdekt. Volgens een 16e -eeuwse legende werd
er tijdens een productie van groene thee een
fout gemaakt waardoor de thee te lang
gefermenteerd werd. In plaats van de thee weg 
te gooien besloten ze de thee op te drinken en
werden ze verrast door zijn heerlijke aroma.
Sinds 200 jaar wordt de thee nu expres 
gefermenteerd om zodoende de aromatische 
zwarte thee te ontwikkelen die extreem populair 
is geworden over de hele wereld. Door de jaren
heen is het fermentatieproces verfijnd, wat weer
heeft geleid tot verschillende thee varianten.

WITTE THEE OOLONG THEE MATCHA THEE

ROOIBOS GROENE THEE ZWARTE THEE

KIJK OP DE MUUR NAAR DE THEE VAN HET MOMENT KIJK OP DE MUUR NAAR DE THEE VAN HET MOMENT

96,80€



Een ‘Let's smash that cake’ reportage29

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“LET'S  SMASH THAT CAKE” 
REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie 
wensen. dat is het belangrijkste. We bespreken de 
afwerkingen, geschenkjes voor de 
grootouders enz... Dan gaan we 15 min foto’s nemen 
en we gaan ons amuseren ;) we gaan voor een echte 
sjokomoes snoet. Daarna bewerk ik alle foto’s en doe 
degene met de oogjes dicht er van tussen. 
Een viewingsessie erna is een must zodat ik al het 
moois kan laten zien. Daarna krijgen jullie de foto’s 
mee in schermresolutie om alles thuis nog eens te 
bekijken. Kijk verder in deze info hoe ik het geheel 
doorstuur met We transfer, en afwerk. Maak rustig een 
selectie en kies de afwerking, en ik werk binnen de 
maand alles af.

Dit is een reportage voor de kleinste van de 
familie. Hij of zij wordt binnenkort 1 jaar en dat mag 
gevierd worden natuurlijk. De eerste verjaardag is toch 
wel heel bijzonder. Dat verdient extra aandacht. 
Ik heb er het ideale en meest smakelijke concept voor 
gevonden. 

DE “LET’S SMASH THAT CAKE” 
REPORTAGE! 

Succes verzekerd! Doe dit 1 maand voor de 
verjaardag, dan kunnen er nog kaartjes van 
gemaakt worden. We laten ze een 15 minuten hun 
gang gaan, we doen ze enkel bv. een broekje aan en 
we zetten ze in nen oude “kakkestoel” ;) We zetten ze 
chocomousse of spaghetti voor hun neus en laat ze 
maar doen waar ze zo goed in zijn: namelijk smossen.
De opkuis achteraf neem ik er met veel plezier bij. 
Als jij de kleine in de “poembak”aan het wassen bent, 
neem ik ook daar nog een paar leuke foto’s van. Dat 
maakt het nog een stuk unieker ;) 
Zalig is het gewoon. Misschien kan je nog een 
badjasje meebrengen als je dat hebt, gewoon voor het 
comfort van de kleine. 

VOOR DEZE “LETS SMACH THAT CAKE” 
START HET VANAF OP 160€

- Chocomousse of taart inbegrepen
 -Een voorbespreking

-Nabewerking van de foto’s
- Een digitale voorstelling van jullie album

- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
-  Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht 

op de foto komt te staan

30



Wil je graag iets anders drinken, dat kan. Wil je graag iets lekkers eten... hmmmm31

Vers gefilterd water Koffiekoek of croissant

Duvel

Een fris glas melk

JackFlap fruit (kan dienen als lunch)

JackFlap Cholade (kan dienen als lunch)

Rode wijn                           glas/fles

Ritchie Limonades  Klein ontbijt

Vedett

Trippel 

Donker bier

Verse Gemberlimonade

Gluten-vrij choco koekje

Schuimwijn                        glas/fles

Vers gefilterd bruiswater Yoghourt met verse Granola

Verwenbordje

Jupiler

Chocolade melk
met slagroom

met slagroom
met bolletje ijs 

warm

met bruiswater

Ijsthee Taart van het moment

De taartjes van het moment kan je hieronder terugvinden.
Je kan ze ook altijd op voorhand bestellen voor als je langs wilt komen natuurlijk. 
Ga eens kijken op mijn webshop of bel het de dag ervoor even door, dan reserveer ik meteen een plaatsje 
voor jou en jouw gezelschap.

Witte wijn                          glas/fles

Zie bord voor de ijsthee van het moment Zie bord voor de taart van het moment

Haverkoekje met rode vruchten.
Een medium zacht, vierkant, luxe haverkoekje
Haverkoekje met chocoladestukjes.
Een medium zacht, vierkant, luxe haverkoekje

Bladerdeeggebakje met in boter gebakken appel-
partjes, abrikozengelei en gepofte rijstkrokantjes.

Een rechthoekige taartbodem van kruimeldeeg, 
gevuld met een ganache van melkchocolade.
Een rechthoekig taartje van kruimeldeeg, gevuld 
met lemon curd en gekaramelliseerde merengue.
Een roomkaastaartje met blauwe bosbessen op 
een zanddeeg crumble.
Een lekker zacht- of hard gekookt eitje met een 
geroosterdev boterham erbij en een botertje.

Een 'Crème Brûlée' in een bladerdeegkuipje.

Glutenvrije koek met stukjes Belgische melk- en 
pure chocolade.

Orange / Lemon / Grapefruit / Cola 

Zie bord voor het sapje van het moment

Zie bord voor de trippel van het moment

Zie bord voor het bruin bier van het moment

Zie bord voor de witte wijn van het moment

Zie bord voor de rode wijn van het moment

Zie bord voor de schuimwijn van het moment

Vers sapje

Klein Appeltaartje

Chocolade Barlet

Gebakje met citroen en merengue

Kaastaartje met bosbessen

Een lekker boke met een eitje

Mini "Pastel De Nata" 2 stuks

2,00 € 3,00 €

4 €

2,50 €

2,00 €

2,00 €

------ €

3,50 € 4,80 €

3,50 €

------ €

------ €

2,00 €

2,80 €

------ €

2,30 € 4,00 €

7,50 €

3 €

3,50 €
+ 0,50 €

+ 0,50 €
+ 2,00 €

+ 0,30 €

+ 0,30 €

4,00 € Dagprijs

------ €

Dagprijs

------ €

4,00 €

4,00 €

------ €

3,50 €

3,00 €

Koude niet alcoholische dranken Ge moet niet kijken op dat calorietje meer, laat je maar eens gaan.

Acoholische dranken
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25cl

27cl

25cl

33cl

25cl

25cl

25cl



Een  ‘Awesome Family’ reportage33

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“AWESOME FAMILY” REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jullie wensen. 
Dat is het allerbelangrijkste.
Deze reportage is enkel voor één gezin 
(geen kleinkinderen of partners bij, Wil je dat wel 
dan is het een “Happy Family” reportage wel iets).
We bespreken de afwerkingen, geschenkjes voor de 
grootouders enz... Dan gaan we een uurtje foto’s 
nemen en we gaan ons serieus amuseren ;) we gaan 
voor die BIG SMILE. Daarna bewerk ik thuis elke foto en 
doe er degene met de oogjes dicht uit. 
Een viewingsessie erna is een must, zodat ik al dat 
moois kan laten zien. Daarna krijgen jullie de foto’s 
mee in schermresolutie om alles thuis nog eens te 
bekijken. Kijk verder in deze info hoe ik het geheel 
doorstuur met We transfer, en afwerk. Maak rustig een 
selectie en kies de afwerking, en ik werk binnen de 
maand alles af.

Waarom geen “Awesome family” reportage?
Jullie gezin zoals het is, een fantastisch gezin 
vol leven en liefde voor mekaar. 
Zelfs van opstaan tot slapen gaan, plannen jullie een 
uitstap, picknick, dagje uit naar zee, 
de ardennen of zelfs naar een pretpark. 
Binnen- en buitenland het maakt niet uit.
Laat me jullie belangrijke momenten op een mooie 
manier vastleggen. Spontaan zoals jullie zijn!
Een studioreportage kan perfect voor de 
karakterfoto’s, of een locatie zoeken die bij jullie past 
en dan een geweldige foto maken voor aan jullie 
muur.

 
DE KLEINE MOMENTJES VAN 
VANDAAG, WORDEN DE DIERBARE 
HERINNERINGEN VAN MORGEN.

Je zal zien dat de familie staat te springen om jullie 
foto’s te zien. De grootouders gaan beslist een traantje 
laten. Ze zullen fier zijn... Daar doen we het allemaal 
voor hé, voor die mooie herinneringen en blije gezich-
ten. 

VOOR DEZE “AWESOME FAMILY” 
START HET VANAF OP 222€

 -Een voorbespreking
-Nabewerking van de foto’s

- Een digitale voorstelling van jullie album
- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
-  Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht 

op de foto komt te staan
-Kilometervergoeding is 0,80€
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Family
is not an 
important 

thing. 
It’s everything.



Een ‘You Sexy Thing’ reportage35

HOE GAAN WE TE WERK BIJ EEN 
“YOU SEXY THING” REPORTAGE.

Alles is op maat, we bespreken eerst jouw wensen. 
Dat is het allerbelangrijkste. 
Daarna kiezen we de afwerkingen. 
Dan gaan we 60 min foto’s nemen, we maken super 
foto’s van je. Doe je dit voor je geliefde, hij/zij zal 
versteld staan. Dan bewerk ik elke foto en doe er de-
gene met de oogjes dicht uit. De viewingsessie erna 
is een must, zodat ik je al het moois kan laten zien. Je 
krijgt de foto’s mee in schermresolutie om alles thuis 
nog eens te bekijken. Kijk verder in deze info hoe ik het 
geheel doorstuur met We transfer, en afwerk. Maak 
rustig een selectie en kies de afwerking, en ik werk 
binnen de maand alles af.

Je wilt allang je vriend of vriendin verrassen met een 
paar sexy foto’s van je. 
Je bent wie je bent en je bent er eindelijk klaar voor 
om een bijzondere shoot te laten maken. 
Je wilt eigenlijk je vrouw zijn en je zelfvertrouwen 
terug boosten. Wel dan is deze reportage iets voor 
jou. Natuurlijk loopt het in het begin wat stroef maar 
eens dat je het vertrouwen in mij hebt dan komen die 
mooie sexy foto’s vanzelf. Als je het niet wist dat het in 
je zat dan weet je het achter deze shoot beslist.  
Je bent mooi en sexy, je bent het enkel vergeten. 
Laat ons samen werken naar een mooi resulataat en 
niets moet en alles mag zolang het maar vrouwelijk 
blijft. Wil je jouw portfolio op een speciale manier 
uitbouwen, dit kan zowel in het binnen- als buiten-
land. Twijfel niet aan jezelf, het zit in je, meer dan je 
denkt. 

VOOR DEZE “YOU SEXY THING” 
START HET VANAF OP 222€

 -Een voorbespreking
-Nabewerking van de foto’s

- Een digitale voorstelling van jullie album
- 50% korting op meerdere van dezelfde albums
-  Alle foto’s digitaal met/zonder watermerk/lLR
- Een beveiligde online fotogalerij op mijn site

- Een backup voor 5 jaar van jullie foto’s
- Tips en Tricks om nooit meer slecht

 op de foto komt te staan
-Kilometervergoeding is 0,80€
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Confidence is 
the ability to 

feel Beautiful, 
without 

needing someone 
to tell you.



Ja natuurlijk maak ik pasfoto’s37

PASFOTO’S

De gewone 
pasfoto’s met het 

formaat 
35mm x 45mm. 

Worden per 4 stuks
gemaakt met de 
juiste belichting 
zoals het moet. 

 
Ik knip ze meteen 

uit en steek ze in een 
mooi handig mapje.

PASFOTO’S OP 
VERPLAATSING

Ik neem indien je 
niet uit de voeten 
kunt of je bevindt 
je in een rusthuis 

dan kom ik tot daar. 
Ik bewerk de foto’s 

daarna zodat ze 
conform zijn. In een 

straal van 5 km 
gratis vervoer. 
+ 5 Km komt
 er 1€/Km bij.

INTERNATIONAAL

Internationale 
pasfoto’s verwerk ik 
ook. Speciale maten 

zoals voor visums 
50mm x 50mm.

bv: Indie, Amerika, enz…

Sommige andere 
landen zoals bv.

China 
33mm x 48mm 

12€

– De wenkbrauwen moeten volledig zichtbaar zijn,
   Het haar 2cm boven de wenkbrauwen en achter de oren!!

– Geen blinkende dag cremes gebruiken.
– Geen blinkende lippenstift.

– Het haar mag zeker niet weelderig zijn, doe het in een paardenstaart.
Speld het vast met een speldje, dat zou perfect zijn.

– Bij foto’s voor een “Kids ID” moeten de ogen goed open zijn!
   Maak je baby op voorhand al goed wakker ajb.

- Meer informatie nodig www.marcvanraes.be/pasfotos
– JE KAN NIET MET EEN BRIL of grote oorbellen op de foto staan!

10€/ 
4st

20€/ 
4st

10€
Digitaal

4€
opsturen

   Een pasfoto moet recent zijn, de wetgeving hieromtrent is veranderd.
   max 6 maanden oud! De regering is super streng, ik en het gemeentepersoneel kunnen aan deze 

   wetgevingen niets doen. Jouw foto wordt gescand en die bepaald of het goed is of niet.
   DIT IS ONS OPGELEGD en indien je het anders wilt dan is dit ter uwe verantwoording! 

   LAAT INEENS JOUW PAPIEREN RIJBEWIJS MEE VERANDEREN DAN BEN JE UP TO DATE!

Ik retoucheer jouw oude foto’s 38

ZEKER EN VAST KAN IK VAN JOUW 
GEKOESTERDE FOTO EEN NIEUWE 
MAKEN OF EEN VERGROTING.

Heb je nog een oude foto van een dierbaar persoon 
maar er is al eens koffie op gemorst of er is een kreuk 
of vouw in gekomen.
Misschien wil je wel een foto vergroten of verkleinen, 
daar kan ik je beslist mee verder helpen. Indien ge-
wenst maak ik meteen een kader voor je en werk het 
ineens af, enkel nog op je kast plaatsen of aan je muur 
hangen en je kan genieten.

HOE GAAN WE TE WERK?

- Een prijs geven voor zo’n project is heel moeilijk,           
   eerst wordt een scan gemaakt.
- Ik bekijk de gescande foto en maak een richtprijs  
   voor het retoucheren.
- Je krijgt een mail met een voorbeeld van de 
   gescande foto.
- We beslissen hoe we het werk gaan afwerken.
- Indien we een overeenkomst hebben dan 
  begin ik met het werk.
- Ik hou je ten allen tijde op de hoogte.

De prijs om dit uit te werken
60€/uur Photoshoppen

Een scan maken, de offerte en het doorsturen
van het onderwerp start vanaf 10€.

Prijs hangt af van het afgewerkte formaat en dat 
bepaald het scan formaat uitgedrukt in Dpi.

Scannen kan van 800 Dpi tot 4000 Dpi
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