FRIS & PRIK

ONTBIJT
€ 2.80

bionade - vlierbes of gember/sinaas

+ confituur

0.30

limonaid - bloedappelsien, limoen of gember

3.50

+ kaas

0.50

drie wilgen sap - bio - 20 cl ♥

2.00

eitje - hard of zacht met soldaatjes

2.20

mandje brood met boter & confituur

4.00

mandje brood met boter & kaas

6.00

huisgemaakte granola met yoghurt

5.50

verse yoghurt met zoet

4.00

3.50

lavendel/munt
big tom - pittig gekruide tomatensap

3.50

spa - orange of citroen 25cl ♥

2.20

bruiswater ♥

2.00

€ 1.80

doppio - dubbele espresso

2.20

americano - gewone kaffie ♥

2.00

cappuccino - met melkschuim

2.50

latte - veel melk + melkschuim

2.80

granenkaffie

3.00

€ 2.20

/

kom soep + brood

3.50

€ 4.50

2.80

grote kom soep + brood

5.50

6.50

blanche - wit biertje - bio

2.20

belegd stokbroodje met

4.00

5.00

modeste - triple - bio

3.50

kaas of ham

Gentse Strop - fier Gents bier

3.50

gruut bruin - Gents bruin bier

3.50

Energibajer - niet alcoholisch pintje

3.50

PRO VINO VERO - BIO
glas

zie

fles

€ 3.20 16.00

prosecco
€ 2.00

€ 4.50

18u tot 20u

spaghetti vlees / veggie ♥

€ 12.00

spaghetti kind

7.50

croque met slaatje

5.00

Wie het steuntarief betaalt, betaalt een
stukje mee in de maaltijd van iemand die
minder geld te besteden heeft

25.00

♥

TAART & KNABBEL

chai latte - thee op basis van melk

3.50

chocomelk - echte chocolade

3.00

gebak van de dag

chocomelk - kindermaat

2.00

popcorn & chips

1.50

glas melk

1.50

portie kaas/ olijf/ salami

5.00

+0,3
0

Vrije bijdrage

€ 12.00

Vrijdag

suggestiebiertje - zie krijtbord

WIJN & BUBBELS

dagschotel zie krijtbord ♥

rosé (enkel in de zomer)

diverse theetjes ♥- zie theekaart op achterzijde

supplement voor havermelk

€ 2.00

saison Dupont - bio

huiswijn rood of wit

THEE & CHOCOMELK

12U TOT 14U

tasje soep

rédor - gewoon pintje - bio

espresso - een straf kaffietje

LUNCH

GEWOON TARIEF - STEUNTARIEF

BIER

KAFFIE

€ 1.50

3.50

ferm kombucha - ginger/lemongrass of

voor een sociale slurp in jouw buurt.

croissant met boter

gusto cola - gusto cola light - bio

multivruchten, appel/kers of appelsap

WELKOM

TOT 11U30

€ 3.00

wie een 1-tje heeft kan eten & drinken aan
sociaal Tarief:
dagschotel aan 5,50 €, drankjes met ♥ aan 1.20 €

(enkel vrijdagavond)

WWW.KAFFIEISKAFFIE.BE . INFO@KAFFIEISKAFFIE.BE . BUURTCENTRUM DE VAART. EMIEL HULLEBROECKPLEIN 1 9050 GENTBRUGGE

VRAAG ERNAAR AAN DE BAR
♥
Heeft u een allergie? Meld het ons!

