Drankkaart
WARME DRANKEN

koffie 						
latte (koffie verkeerd) 				
koffie met slagroom 				
cappuccino					
koffie & Co,					
met vanille, hazelnoot of kaneel-aroma
warme chocolademelk				
warme chocolademelk met slagroom		
thee,						
natuur, rozenbottel, kamille, citroen, munt, green tea
thee & Co,					
met gember, munt en citroen

KOUDE DRANKEN

Val bruiswater					
Val plat water		
			
Den Boogerd biologisch fruitsap,			
appelsap of appel-vlierbloesemsap
Looza sinaasappelsap				
Coca Cola (regular of zero)				
Fanta limonade					
Lipton ice tea					
Schweppes tonic					

BIEREN

Primus 						
De Koninck					
Averbode 					
Patrasche donker				
Nello’s Blond					
Duvel						

WIJNEN

glas 						
karaf 0,5 liter 					
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KAART

uit de keuken

Eetkaart

(laatste bestelling uit de warme keuken graag om 17u)

BROODJES

(wit of bruin)

kaas							
hesp							
kaas en hesp						
preparé							
kippenwit						
tonijnsalade						
kipcurrysalade						
martino							
tomaat mozzarella					
brie, nootjes en honing					
met smos: sla-tomaat-komkommer-wortel-mayonaise
gezond: ei-sla-tomaat-komkommer-wortel-mayonaise
broodje van de maand: zie suggestiebord			
leeg broodje						
boter of mayonaise					

CROQUES

(met garnituur)

croque kaas en hesp					
croque kaas en ananas					
croque & co						
met pesto-kippenwit-kaas
croque zonder garnituur					

VERSE DAGSOEP

(met brood en boter)

klein 							
groot 						

LEKKER ZOET

croissant						
wafel met suiker					
wafel met slagroom					
pannenkoek met suiker of stroop			
pannenkoek met ijs en chocoladesaus			
gevulde muffin						

alle gerechten kunnen worden meegenomen

mooi weer? geniet van ons terras!
MA ALTIJDEN
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SPAGHETTI Bolognaise met geraspte kaas 		

7,00

WEEKSCHOTEL MET BROOD EN BOTER (zie bord)		
favorieten uit grootmoederskeuken

8,00

MAALTIJDSALADE MET BROOD EN BOTER (zie bord)
frisse salade met toevoeging naar keuze:
VLEES: pittig gekruide gehaktballetjes
VIS: gerookte zalm
VEGGIE: mozzarella

8,00

PANINI

(gegrild broodje)

ZUIDERS: mozzarella - pesto - tomaat - rucola			

4,50

NOORS: gerookte zalm - kruidenkaas - rucola 		

4,50

WESTERS: gehaktballetjes - kaas - appel - BBQ-saus 		

4,50

OOSTERS: kippenwit - harissa kaas - noten/rozijnen - rucola

4,50

DESSERTEN

dagdessert						
huisgemaakte worteltaart				
kaastaart met rodevruchten-coulis			
tiramisu						
verse fruitsla (seizoen)					

IJscoupes
1,10
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dame blanche 					
coupe Brésilienne					
kinderijs						

Het Eetcafé is een samenwerking tussen Opnieuw & Co en Sense,
een cluster van horeca-uitbatingen met Sociaal Talent.
www.metsense.be
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