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Welkom in het Fashioncafé
Welkom in het Fashioncafé van Koopman Mode! Ons doel is om voor jou de gehele
belevenis compleet te maken.
Een dagje shoppen maakt natuurlijk hongerig, nietwaar? Na een urenlange shopsessie
ben je bij ons aan het juiste adres voor een lekker kopje koffie met iets zoets of hartigs.
Geniet van een duurzaam & topkwaliteit kopje koffie van Koffiebranderij Hesselink
met een lekker appelgebakje of een vers bereide lunch met diverse producten uit
Twente. Neem bijvoorbeeld een overheerlijk Broodje Carpaccio op een donkere
rustieke bol, de goed gevulde Salade Smaak, de wrap Tilligte of neem onze
klassieker: Broodje Dinkelland. Ervaar een ware smaakexplosie in je mond!
We hebben onze kaart vernieuwd en de gerechten geproefd én verbeterd, om jullie
te blijven verrassen met onze lekkerste specialiteiten. En vergeet niet om ook een
kijkje op onze kleine kaart met seizoensspecials te nemen!
Eet smakelijk en tot ziens bij Koopman Mode!

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL
Wij selecteren onze producten bewust. Zo maken wij de Kruidkoek van het meel
van de vier molens onderhouden door de Molenstichting Tilligte – Lattrop en verkopen wij
producten om thuis makkelijk een lekkere kruidkoek of (spelt)pannenkoek te bakken. Wij
kopen het brood van de lokale bakker; Bakkerij Brunnikhuis (Lattrop-Tilligte) en de eieren
van de lokale kippenboer; Kippenboerderij Kienhuis. De groentes ontvangen wij van
Groenteboer De Betuwe (Rijssen). Niet te vergeten de diverse producten van Shittake Kwekerij
Masselink (Tilligte). Tevens maakt Boerderij Campus (Tilligte) super gezonde en lekkere
ontbijtgranen die we in het Fashioncafé verkopen.
ONZE KOFFIE
Koffiebranderij Hesselink. Zorgvuldig geselecteerde koffie. Koffiebranderij Hesselink
heeft hoge kwaliteit én duurzaamheid hoog in het vaandel staan en dat proef je!
Tevens hebben wij bewust gekozen voor de servieslijn: Meaningful Art van Hesselink
koffie. “Deze kleurrijke servieslijn is ontworpen door kunstenares Wendy. Zij zit op
de dagbesteding bij Stichting Estinea en haar grote hobby is schilderen. De kunst
van Wendy is altijd vrolijk, kleurrijk en artistiek. Een echte ‘Wendy’ haal je er zo uit.”
Hiermee steunen wij Stichting Estinea.

4 generaties
+ 100 jaar smaak
Meer dan een eeuw geleden, om precies te zijn op 28 november 1912, starten Bernard
& Marie Koopman een eigen modezaak; Koopman Mode. Zij konden op dat moment niet
bevroeden, dat zij aan de wieg stonden van een mode-imperium dat meer dan 100 jaar later
nog altijd in volle bloei is. Meer dan 100 jaar geschiedenis. Het is een tijd waarin de mode
een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van de roaring twenties tot de jaren zeventig.
Koopman Mode heeft altijd de laatste mode trends op de voet gevolgd en liep vaak zelfs voorop.
En nog altijd zijn we bezig met de mode van morgen. Wat wil de hedendaagse vrouw? Waar
voelt de casual man zich goed bij en wat zijn de hippe trends voor de kids?
28 November 1912: EERSTE GENERATIE
Bernard Koopman, afkomstig uit een boerenfamilie, en Marie Hofland, uit een
middenstandfamilie in Tubbergen, trouwen en beginnen samen een winkel in Tilligte.
Het is de start van het huidige Koopman Mode. Bernard Koopman gaat met meetlint en
stoffen langs de deur bij boeren en buitenlui, terwijl Marie de winkel runt en het naaien verstelwerk doet. Ze krijgen samen zes kinderen.
1950: TWEEDE GENERATIE
Zoon Jan Koopman trouwt met Femy Blokhuis. Met liefde zetten zij samen de winkel voort.

1958: DE EERSTE GROTE VERBOUWING
Het winkeloppervlak wordt vergroot naar 400 m². De winkel heeft nu een echte
etalage en het kledingaanbod wordt uitgebreid.
1970: DERDE GENERATIE
In de jaren ‘60 en ‘70 gaat het Koopman Mode voor de wind. In 1970 treedt Marja,
dochter van Jan en Femy Koopman toe tot het bedrijf. In 1979 volgt broer Louis.
Ze delen het ondernemende hart van hun ouders en grootouders. Naast dames-, heren-,
kinderkleding en lingerie worden er ook nog hand- en theedoeken verkocht.
1977: DE VOLGENDE VERBOUWING
Bij deze verbouwing wordt de winkel weer groter. Sindsdien wordt Koopman Mode
om de vier tot zes jaar uitgebreid tot de huidige 3200m².
2014: VIERDE GENERATIE
Marie-José Fransen, dochter van Marja Fransen-Koopman en Stef Fransen, is de nieuwe
directeur van Koopman Mode. “Er is in meer dan een eeuw natuurlijk veel veranderd,”
alsdus Marie-José Fransen. “Maar de ongedwongen sfeer, de saamhorigheid en de
persoonlijke aandacht is gebleven.”
Mode is beleving!
Het is dé manier om je persoonlijkheid te benadrukken. Wij helpen je daar graag mee!
Maar nu eerst; ontspan, proef & geniet! Laat je verrassen door de overheerlijke koffies
en vers bereide gerechten in het Fashioncafé van Koopman Mode.

Dranken

Lekker bij de koffie

Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Espresso
Doppio
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato

2.30
2.40
2.30
2.40
2.40
2.95

Thee diverse smaken
Verse Munt Thee
Verse Gember Thee

2.30
3.20
3.20

Warme Chocolademelk
+ slagroom

2.50
0.50

Gekoelde dranken
Fris
Vraag naar ons assortiment

2.50

Bier
Grolsch flesje 30cl

2.75

Kruidkoek + slagroom

1.50

gluten - ei - melk

Appelgebak + slagroom

3.20

gluten - ei - melk

Variërende gebakssoorten
Vraag naar ons assortiment & de prijs

Wijn
Vraag naar ons assortiment

3.50
Krentenwegge + roomboter

2.00

gluten - melk - soja

Saucijzenbroodje
gluten - ei - melk - noten - selderij - zwavel - sulfiet - sesam

2.50

Soep & salade

Wraps
Wrap Tilligte
Kruidenroomkaas, schouderham, gemengde sla, gebakken ei,
tomaat, komkommer

Soep van de dag
Geserveerd met brood & een bolletje kruidenroomkaas

5.95

5.25

gluten - ei - melk

gluten - melk - mosterd - selderij

Salade Smaak
Gemengde sla, brie, gerookte zalm, gekookt ei, komkommer,
tomaat, zongedroogde tomaatjes, walnoten & mosterddilledressing

7.95

ei - vis - melk - noten - selderij - mosterd

Kun je geen keuze maken?
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij helpen je graag!

Wrap Zalm
Kruidenroomkaas, gerookte zalm, jonge kaas, gekookt ei,
gemengde sla, komkommer & mosterd-dilledressing

6.50

gluten - ei - melk - selderij - vis - mosterd

Wrap Carpaccio
Kruidenroomkaas, carpaccio van rundvlees, gemengde sla,
zongedroogde tomaatjes, geraspte oude kaas, pijnboompitten
& truffelmayonaise
gluten - melk - selderij - mosterd - soja - ei

7.50

Tosti’s

Uitsmijters & kroketten

Geserveerd met curry/ketchup sachet

Tosti ham & kaas

Broodkeuze uit een boterham tarwebruin of molenwit

3.75

gluten - melk

Tosti ham, kaas, tomaat, ananas

Uitsmijter ham & kaas

6.50

gluten - melk

3.95

gluten - melk

2 Van Dobben kroketten op brood
Geserveerd met roomboter & mosterd

6.95

gluten - melk - ei - mosterd - lupine - soja - noten

Tosti ham, kaas, tomaat, champignons, ui

4.50

gluten - melk

Tosti brie, walnoten, honing

4.50

gluten - melk - noten

Kun je geen keuze maken?
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij helpen je graag!

12 uurtje
Mini-uitsmijter met schouderham & jonge kaas op brood
& een kroket op brood. Geserveerd met roomboter & mosterd
gluten - melk - ei - lupine - soja

7.95

Belegde broodjes

Broodjes uit de oven

Broodkeuze uit een boterham tarwebruin of molenwit
Rustieke bol bruin of wit
Broodje Gezond
Kruidenroomkaas, schouderham, jonge kaas, gemengde sla,
tomaat, komkommer, rode ui & gekookt ei

6.25

Broodje Dinkelland (klassieker)
Schouderham, jonge kaas, brie, gebakken champignons & rode ui

6.50

gluten - melk - selderij - soja

gluten - melk - ei - selderij

Broodje Gerookte Zalm
Kruidenroomkaas, gerookte zalm, gemengde sla, komkommer,
gekookt ei & mosterd-dilledressing

6.95

6.25

gluten - melk

gluten - melk - ei - selderij - vis - mosterd

Broodje Carpaccio
Kruidenroomkaas, dun gesneden carpaccio van rundvlees,
gemengde sla, zongedroogde tomaatjes, geraspte oude kaas,
walnoten & pesto-dressing

Broodje Koopman
Schouderham, jonge kaas, tomaat, brie & ananas

7.95

Broodje Zalm
Kruidenroomkaas, gerookte zalm, tomaat, pijnboompitten
& pestodressing

6.95

gluten - melk - selderij - vis - noten

Broodje Business
Brie, gebakken champignons, walnoten & honing

gluten - melk - noten

Kun je geen keuze maken?
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Wij helpen je graag!

gluten - melk

6.25

Seizoensspecials
Een keer iets anders proberen? Kies dan voor één van de seizoensspecials.
Zoals de naam al aangeeft, ze zijn er maar één seizoen!

Lunchbon
Op zoek naar een lekker & verrassend cadeau? Kies voor een lunchbon
van het Fashioncafé! Vraag naar de mogelijkheden.

“Wat is er nu beter dan de variërende seizoensspecials?”
Elk seizoen proberen wij de lekkerste streekproducten te verwerken in de
seizoensspecials speciaal voor jullie als extra aanvulling op onze kaart.
De seizoensspecials zijn te vinden op de kleine kaart.

Vragen / opmerkingen?
Vraag onze medewerkers voor
meer informatie!

Contact
Openingstijden
Maandag
Dinsdag & woensdag
Donderdag & vrijdag
Zaterdag
Zondag*

Gesloten / alleen op afspraak
09.30 - 17.30 uur
09.30 - 21.00 uur
09.30 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur

*Alleen op koopzondagen

Volg onze social media kanalen of kijk op onze website
voor afwijkende openingstijden en de koopzondagen.

Tip: reserveer van tevoren en
wij maken een mooie tafel voor
jullie klaar!

Contactgegevens
Ootmarsumsestraat 145, 7634 PP Tilligte
+31 (0)541 22 22 22
klantenservice@koopmanmode.nl
www.koopmanmode.nl
Social Media
Instagram koopmanmode & koopmankids
koopmanmode
TikTok
Facebook koopmanmodetilligte

Eet smakelijk

