met

OPEN*
Maandag tot donderdag
van 9u30 tot 20u
Vrijdag van 9u30 tot 17u30
Zaterdag van 9u30 tot 17u
Zondag van 9u30 tot 14u

Kubus
Permeke
* eten bestellen kan tot een uur voor sluitingstijd

BOTERHAM

(ma-zo)

Keuze uit :
A Eén boerenwitte / boerenbruine boterham of stokbrood
B Twee sneden boerenwitte / boerenbruine boterhammen

A

B

4€

6€

• Met ambachtelijke ham, potje huisgemaakte pickles,
potje graanmosterd en een fris slaatje
4€

6€

• Met huisbereide linzenpaté,
potje chili mayo en een fris slaatje

6€

• Met Averbodekaas, potje huisgemaakte pickles,
potje graanmosterd en een fris slaatje

4€

• Suggestieboterhammen /-broodjes
(zie suggestiebord)

ONTBIJT 		
(ma-zo)
• Spiegelei, spek, worst, bonen in tomatensaus, 2 pistolets,
1 croissant, ham, kaas, linzenpaté, honing, confituur,
choco, yoghurt met granola, koffie of thee
        15,00€
(cappuccino of latte: 0,50€)
• Ontbijt + CAVA		
(cappuccino of latte: 0,50€)

= vegetarisch

19,00€

APERITIEF

(ma-zo)

• Aperitiefhapjes warm gemengd		
• Kaas & olijven		

9,00€
6,00€

(ma-zo)
SOEPEN		
met brood en boter
• Tomatensoep met balletjes
• Seizoensgebonden soep

STOOFPOTJES

3,90 €
3,90 €

(ma-vrij)

met brood en boter
• Met verse vis, vlees of vegetarisch 		
(zie suggestiebord)		

KINDERGERECHT

9,50 €

(ma-vrij)

• Schotel met verse frieten		
6,00 €

= vegetarisch

SALADES

(ma-vrij)

met brood en boter		

• Caesar salade met lookdressing, gebakken kip,
croutons en parmezaan		
9,90 €
• Gevarieerde salade met verse vis, vlees of vegetarisch
met frisse dressing 		
9,90 €
(zie suggestiebord)

ZELFGEMAAKTE GOURMET

BURGERS		
(ma-zo)

• Fishburger met kaas, sla, tomaat, rode ui
tartaar saus en frietjes		
9,50 €

• Rundsburger met Averbodekaas, sla, tomaat,
rode ui, mayo en frietjes		
9,50 €

• Champignonburger met sla, tomaat, rode ui,
chili mayo en frietjes		
9,50 €

= vegetarisch

WEKELIJKSE KOST

(ma-zo)

		
• Favorieten uit grootmoeders- of wereldkeuken
(zie suggestiebord)		
9,50 €

			
(ma-zo)
DESSERTEN			
• Huisgemaakte taarten
(zie taartenfrigo)		
• Ben & Jerry's 		

= vegetarisch

2,90€

KOUDE EN WARME

DRANKEN		

• Huisgemaakte limonade (enkel in de zomer)		
3,50 €
(zie suggestiebord)		

THEE

• China Black Zwarte thee, zacht, licht en aromatisch		
2,00 €
van smaak		
• Japan Bancha Groene grootbladige thee met een		
2,00 €
zachte aromatische smaak 		
• Guanxchi Witte thee met lichte, zoete smaak		
2,00€
• Lady Grey Zwarte thee met natuurlijke aroma's		
2,00 €
van bergamot		
• China Jasmijn Groene thee gearomatiseerd met jasmijn		
2,00 €
• Oosterse fantasie Mengeling van witte en groene thee		2,00 €
• Frisse Bries Vlierbessen, venkelzaad, munt,		
2,00 €
citroengras, cactusbloemen		
• Geluksbron Appel, citroen, verbena en goudsbloem		
2,00 €
• Tropendroom Rozenbottel, rozijnen en hybiscus		
2,00 €
• Vitamientje Appel, hybiscus, sinaasschil, wortel,		
2,00 €
rozenbottel, duindoornbessen, zonnebloemblaadjes,

rabarber, vanille en acerola		

• Verse muntthee		
2,50 €
• Ginger love Gember thee		
2,60 €
• Suggestiethee
(zie suggestiebord)

= vegetarisch

		
KOFFIE		
• Lungo		
2,00 €
• Deca		
2,00 €
• Espresso		
2,00 €
• Dubbele espresso		
2,80 €
• Lungo met advocaat		
2,50 €
• Latte		
2,30 €
• Cappuccino		
2,30 €
• Sojalatte		
2,60 €
• Sojachino		
2,60 €
• Warme melk met echte chocolade		
2,30 €
• Warme chocomelk met echte chocolade en slagroom 2,60 €
• Latte met toppings Vanille, noisette, caramel, speculaas		 3,00 €
• Extra slagroom		
0,60 €
			

FRISDRANK

• Spa bruis/plat		
2,00 €
• Cola/cola zero		
2,10 €
• Cécémel		
2,30 €
• Schweppes tonic		
2,40 €
• Ice tea		
2,40 €
• Schweppes agrum		
2,40 €
• Appelsap/sinaasappelsap		
2,10 €
• Fristi		
2,30 €
• Limonade		
2,10 €
• Ginger dream		
3,20 €

= vegetarisch

WIJNEN

• Halls Creek wit/rood glas		
3,50 €
• Halls Creek wit/rood fles
15,50 €
• Wit/rood/rosé glas/fles
3,50 €
(zie suggestiebord)		
• Porto rood/wit		
3,50 €
• Cava per glas		
4,70 €
• Cava grote fles
      20,10 €

BIEREN

• Primus		
2,10 €
• De Koninck		
2,30 €
• Duvel			
3,80 €
• Westmalle Tripel		
3,90 €
• Westmalle Trappist		
3,90 €
• Averbode		
3,10 €
• Orval			 4,50 €
• Geuze Lindemans		
2,70 €
• Kriek Lindemans		
2,80 €
• Hoegaarden		
2,30 €
• Nello			 3,80 €
• Patrash		
3,80 €
• Suggestiebieren 		
(zie suggestiebord)		

= vegetarisch

Via Stad Antwerpen – gratis wifi
kan je gratis online kranten lezen.
Blijf op de hoogte van het culturele
programma van Permeke
via www.permeke.org.
Speciaal voor onze kinderen is
er een speelhoek op de eerste
verdieping.

WERKEN EN ETEN met Sense
met Sense.
Sense serveert met de glimlach een rijk palet aan horecabeleving, met vakmanschap en sociaal talent.
Sense is een sociaal-economiebedrijf en geeft zinvolle arbeid
aan mensen met weinig kansen, zodat ze weer deel uitmaken
van de maatschappij en van een sociaal netwerk. Mensen uit
de buurt met een grote afstand tot de ‘gewone’ arbeidsmarkt
krijgen de kans om onder andere in Kubus Permeke de draad
weer op te pikken en hun professionele carrière een nieuwe
wending te geven. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat
deze medewerkers doorstromen naar een job in het reguliere
arbeidscircuit.
Ontdek er alles over op www.metsense.be

ALLERGISCH? INTOLERANT?
Voor alle informatie betreffende voedselallergenen aanwezig in onze gerechten, kan
u zich wenden tot de verantwoordelijke van de keuken. De samenstelling van onze
producten kan veranderen van dag tot dag.

met

Kubus Permeke serveert je al het voorgaande lekkers

