CHAI

KOFFIE
espresso 		

GLUTENVRIJ!
chai masala

2.30

doppio		 2.70
lungo			2.50

chai cardemom

cortado		 2.40
cappuccino		

3.00

flat white		

3.30

latte			3.20
ijs cappuccino
ijs latte 		
moccha

3.50
3.70

3.80/4.20

kardemom smaak

THEE

chini chai		

thee & 20% minder suiker

Mao Feng			3.20
groene thee die behoort tot de 10
meest beroemde theeën in China

White blush			

Bluefly 			

3.20

cappuccino of latte met
hazelnoot erin & gezouten
karamel erop

kruidenthee met butterfly pea flower
& citroengras

kaneel
OF gember

vruchtenthee met hibiscus,
rozijntjes & rozenbottel

versgebrande bonen
van Cuperus koffie
onze vaste favoriet “Finca La
Laguna” uit El Salvador

Tropendroom		 3.20

Huismengeling		

dirty chai 		

3.80

chai masala of chai
cardemom met espresso shot

3.20

karamel

3.40/3.60

3.40

chai masala met meer zwarte

witte thee met abrikoos, perzik,
passievrucht & hibiscus

cappuccino of latte met
chocolade & kaneel OF gember

3.40

een pitte chai latte met

cappuccino of latte met vanille,
slagroom & chocoladesaus

3.40/3.60

3.40

chai latte met zwarte thee,
kaneel, kruidnagel, kardemom
& gember

CHOCO
wit / melk / puur

3.40

callets van Belgische
Callebaut chocolade met
gestoomde melk

3.20

zwarte thee uit India, China
& Sri Lanka

Frisse bries 			

3.20

kruidenthee met citroengras,
venkelzaad, munt, vlierbessen
& cactusbloem

Orientaals roosje 		

3.20

Chinese groene en witte thee,
gele rozenknopjes, jasmijn-,
koren-, & goudsbloemen

verse gember		

3.50

E X T RA’ S + 0 .40
+ extra espresso shot
+ slagroom
+ smaak
hazelnoot - chocolade karamel - kokos

+ plantaardige melk
soja - haver - kokos

met appelsien, citroen
& kardemom

verse munt			3.20
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WIJN

HUISGEMAAKT

glas/fles

rode wijn

3.80/21.50

klein/groot

Ropiteau Les Petit Secrets, een
expressieve wijn met hints van
specerijen, kurkuma & rood fruit

witte wijn 		

3.80/21.50

citroenlimonade

3.20/3.80

huisgemaakte limonade
met citroen & munt

APERITIEF

appel venkel
limonade

Ropiteau Les Petit Secrets, een
aromatische en fruitige wijn met
tonen van rode bessen & ananas

London mule

BEKIJK ONZE IJSTHEES
VAN HET MOMENT!

cava Mvsa brut

Sweet rose		

Ropiteau Les Petit Secrets, een
droge wijn met een bloemige
& fruitige smaak

rosé wijn 		

3.80/21.50

4.80/23.50

een droge, pittige en
harmonieuze smaak met een
mooie zuurtegraad. De afdronk is
vol, elegant & fruitig

9.00

Strange Donkey gin uit Vremde,
Fentimans ginger beer & limoen

7.00

Vermouth, Fentimans rose
lemonade, citroen
& rozenblaadjes

BEKIJK OOK ONZE
SUGGESTIES!

BIER

3.20/3.80

vers appelsap met
venkelsiroop & bruiswater

KOUDE
DRANKEN
water plat/bruis 		
Ordal water uit Ranst, 20cl

Coca Cola/zero		

Vedett blond 5.2%		

3.20

Duvel 8.5%			

3.60

Triple d’Anvers 8.0%

3.80

dips & chips		

BEKIJK ONS SUGGESTIE
STREEKBIER!

7.50

2 huisgemaakte dips van het
moment met brood
OF nacho’s

kaasbordje 		

2.20

8.50

3 verschillende kazen van het
moment met brood

groentechips
(bio organic) 3.00
met rode biet, pastinaak,
wortel & zoete aardappel
GLUTENVRIJ & VEGAN

zoute chips
(bio organic) 2.00
gebakken in 100% biologische
zonnebloemolie met een
snufje zeezout
GLUTENVRIJ & VEGAN

2.40

appelsap			2.40
Lembi appelsap uit Emblem,
100% puur troebel sap

FENTIMANS
SOFT DRINKS 275ml
verfrissende & bruisende
botanische limonade

rose / framboos /
limoen & jasmijn 		

3.50

RITCHIE
LIMONADES 275ml
Belgische limonades met rietsuiker

pompelmoes		 3.20
met een scheutje ananas

appelsien

		

met een vleugje vanille
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3.20
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(11u30 tot 15u)

O N( tTo t B1 1 uI )J T
Bij Cabane kan je zelf je ontbijt/brunch

TOASTS

samenstellen door uit onderstaande

club sandwich 		

11.50

formules te kiezen

dubbele toast met gemarineerde kip,
spek, frisse sla, tomatensalsa, kaas
& paprikamayonaise

huisgemaakte tonijnsla

2 items voor 10,-

9.00

3 items voor 14,-

met rode ui, frisse sla, rode kool,
wortel, hard gekookt eitje & mayonaise

oude kaas 			

8.00

oud Brugge, graantjesmosterd, frisse sla,
appeltjes, gekarameliseerde noten
& honing-mosterd dressing

huisgemaakte aardappelsla

12.50

4 items voor 17,-

onze items veranderen per seizoen
keuze uit eiergerechten, verloren bokes,
huisgemaakte granola, chiapudding,
kaasbordje, zalmbordje,...

met rosbief, bieslook, lente-ui, gebakken
ajuin, frisse sla & looksaus

KROKS*

enkel/dubbel

meneer 			

5.50/8.50

kaas & gekookte ham

mevrouw		

Hebt u er toch graag
een slaatje bij?

6.50/9.50

belegen kaas, gekookte ham
& spiegelei

gehakt			

* geserveerd zonder slaatje

+ 2.00
glutenvrij brood
+ 1.50

8.50/13.50

gekruid gehakt, cheddarkaas, bladspinazie,
lente-ui, BBQ saus & gefrituurde uitjes

geitenkaas

		

8.50/13.50

met tijm, gekarameliseerde rode ui, appeltjes,
notenmengeling (& filet d’ Anvers + 1.00)

brie

			

7.50/12.50

met Luikse siroop, peer, hazelnoten
(& spek + 1 .00)

rode biet

v		

7.50/12.50

rode bieten pasta met bladspinazie,
gekarameliseerde rode ui, appeltjes &
geroosterde amandelen

BEKIJK OOK ONZE
SEIZOENSSUGGESTIES!
Allergeneninfo?
vraag ernaar!

vegetarisch
v veganistisch
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