kansen geven aan mens en paard

PK haverBIER

sociaal initiatief ten voordele van het
werkend trekpaard en haar ambacht

7pk

blond en bitter
1 x 33 cl (excl. leeggoed: € 0.10 ) € 1,60
24 x 33 cl (excl. leeggoed: € 8,50 ) € 38,40
1 x 75 cl
€ 5,30

boerderij
hoevevlees
varken

vast aanbod diepgevroren

rund

vast aanbod diepgevroren

kalkoen, kippen of lam

9pk

donker en zoet
1 x 33 cl (excl. leeggoed: € 0,10 )
€ 1,86
24 x 33 cl (excl. leeggoed: € 8,50 ) € 44,64
1 x 75 cl
€ 6,76
ook geschenkverpakkingen te verkrijgen:
ontdek onze acties op facebook
volg ons op facebook: pkbier
www.pkbier.be

enkel op bestelling

hoevevlees per pakket van 10 kg op bestelling
~ extra info in de winkel ~

scharreleieren

van eigen biolegkippen

verse melk

van eigen biokoeien

€ 0,41/st
€ 0,82/l

eigen fles meebrengen of
plastic fles (1 l) verkrijgbaar: € 0,50
~ vanaf 2 liter enkel op bestelling ~

verse groenten en aardappelen

cadeautjestijd

geschenkmanden

seizoensgebonden aanbod

Inhoud en prijs op maat

e e t ka f e e

&

hoev ewinkel

BROODJES - soepen - gerechten

MEENEEM
huisbereide broodjes

karwij.lummen@dewinning.be
t. 013 53 11 59
openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur

KarWij is een merk voor oprechte voeding, drank en horeca van De Winning.

De merknaam KarWij is de verzamelnaam voor alle
diensten en producten van De Winning die met voeding te
maken hebben. KarWij heeft een eigen ecosysteem van
boerderij, bio-tuin, bio-bakkerij en hoevewinkel, maar ook
van drie bistro’s, een eetkafee, een bakkerij en koffiehuis
waar je geniet van onze gerechten én van de wetenschap
dat je met elke hap bijdraagt aan meer kansen voor meer
mensen. Dat smaakt altijd naar meer.

met brood van eigen bakkerij
broodje gezond

€ 2,65

broodje kaas of hesp

€ 2,65

broodje kaas en hesp

€ 3,20

broodje vreebos vegi

€ 3,20

broodje zalm

€ 3,85

broodje vreebos

€ 4,55

broodje boulet [warm]*

€ 4,80

broodje groenwerker [warm]

€ 5,00

enkel groenten

aardappelsla en groenten
gerookte zalm

kaas, hesp, aardappelsla en groenten

spek, eierkoek en sla

bestellen?

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

de winning

eieren - melk - groenten - vlees

huisbereide gerechten
pannenkoeken per stuk

€ 0,70

groenteschotel

€ 3,80

bereid met eigen biomelk
koude schotel

met hesp en asperge
met gerookte zalm

€ 4,80
€ 5,30

spaghetti bolognaise*

€ 5,50

suggestie gerecht

€ 6,50

balletjes in tomatensaus*

€ 12,50

portie per persoon

variërend wekelijks aanbod
gehakt van eigen bio-runderen

supplement verse groenten
€ 0,70
~ ei, sla, komkommer, tomaat en wortelen ~
sauzen: mayonaise, ketchup, tartaar,
cocktailsaus

verse dagsoep en diepvriessoep
met seizoensgebonden groenten
450 ml

€ 1,65

900 ml

€ 2,75

spaghettisaus vegetarisch*

€ 9,50/kg

spaghettisaus bolognaise*

€ 11,50/kg

vidée*

€ 17,50/kg

stoofvlees*

€ 17,50/kg

*gerechten bereid met bio- en/of
streekproducten, met passie klaargemaakt in onze eigen keuken en/of
bakkerij door medewerkers van karwij

huisgemaakte confituren en advokaat

KEUKEN

ijstaart - ijslam - ijsstronk - ijsjes

hoeve-ijs

advokaat

bereid met biomelk van eigen koeien

Proef ons schepijs ter plaatse
1 bol € 1,20 2 bollen € 2,20 3 bollen € 3,20

ijs het hele jaar door
vanille

€ 11,00/2,5 L – € 6,00/1 L

mokka, chocolade en straciatella

1

€ 8,00

confituur

€ 3,30 - € 4,20
rode bes, rabarber, krieken, meervruchten,
aardbei, pruimen en aardbei - rabarber

€ 7,00/1 L

ijsjes suikervrij

€ 12,00/1 L

ijstaart

verkrijgbaar in verschillende groottes
enkel op bestelling

ijsstronk

vanille ~ vanille-mokka ~ vanille-chocolade
enkel op bestelling vlak voor kerstperiode

ijslam

enkel op bestelling

lekkere quiches
van eigen bakkerij

van eigen bakkerij

grijs [ € 2,45 ] en meergranen [ € 3,00 ]
verkrijgbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag

voltarwe [ € 2,45 ], zwarte woud [ € 3,55 ],
spelt [ € 3,40 ]
enkel op bestelling | dinsdag af te halen

€ 6,25

quiche zalm en broccoli

€ 7,95

(h)eerlijk gebak

confituur suikervrij € 5,50 - € 5,90

quiche spinazie en geitenkaas

€ 7,95

kleine fruittaartjes

€ 1,50

rode bes, rabarber, krieken, meervruchten,
aardbei, pruimen en aardbei en rabarber

wafels, koeken en granola

petit- beurre stuk

€ 1,50

frangipanne

€ 1,75

tartelette kokos

€ 1,80

tartelette pudding of kruimel

€ 1.50

bio fairetrade

aardbeien, banaan, praliné,
en speculaas

bakkerij

de lekkerste broden

quiche pompoen en tofu

€ 12,00/2,5 L – € 7,00/1 L

ijs van april t.e.m. september

BROOD - koeken - taarten - quiches

Lekkers
choco drops

€ 1,50/st

choco repen
choco pasta

€ 4,50
€ 5,95

chocolade met verschillende toppings

producten uit eigen streek

LOKAAL
hoevezuivelproducten
De Ploeg

boter, verse kaas en verse kaas met fruit

van eigen bakkerij
koekjes

€ 2,95 /250 gr. - € 10,00/kg

koekjes

€ 4,95 /250 gr. - € 20,00/kg

havermout, speculaas, amandel, kokos,
chocolade en vanille-rozijnen
confituur en noten-rozijnen
hoeve wafels

per 5 stuks
granola

€ 3,10
€ 5,75

appel, kers of abrikoos

biscuit

crème au beurre

per stuk € 2,70
geheel € 21,00

biscuit slagroom

enkel op bestelling

fruittaarten

enkel op bestelling

supplement vers fruit verkrijgbaar
diverse soorten

overige

dranken
witte en rode wijn

Oxfam

ruim aanbod appelsappen

Den Boogerd

€ 2,95/250 ml
€ 5,45/750 ml
€ 1,10/200 ml
€ 2,30/750 ml

vaste of vloeibare honing

imker Torfs

€ 5,90

ruim aanbod siroop

€ 3,90 - € 7,70

ruim aanbod mosterd

€ 2,15 - € 2,80

Loonse stroop
De Ster

