Dit is geen menu!

Natuurlijk wel, maar dit is toch vooral een boek vol mooie verhalen. Want elke lekkere schotel, elke bruisend
drankje en elk zoet dessert heeft iets te vertellen.
Het begint allemaal op onze boerderij in Lummen. Daar telen we op een milieuvriendelijke, duurzame manier
wel 60 verschillende soorten groenten. Biogroentjes van bij ons, geteeld op het ritme van de seizoenen. Onze
koeien grazen in de weide, kippen scharrelen vrolijk. Van hier is het een korte lijn naar onze keuken, naar onze
bakkerij, onze hoevewinkel en naar jouw bord. Kakelvers, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.
Gezond voor jou én onze planeet. Daar staat ons eigen merk KarWij garant voor!

De helden van het verhaal zijn onze Smaakmakers

Van de dierenverzorger tot de ijsjesmaker, van de bakker tot de vriendelijke gastheer of -vrouw die je
zometeen bedient. Zij leggen extra liefde in wat ze doen omdat ze hier bij De Winning kansen krijgen. Want
we zijn een sociaal-inclusieve onderneming waar mensen aan de slag zijn voor wie dat om welke reden niet
evident is. Ze werken in de arbeidszorg, als maatwerker of in een andere vorm van sociale tewerkstelling.
Bij ons groeien ze, worden ze sterker, meer zelfzeker.
Dus neen, dit is niet zomaar een menu.
Het is boeiend, sociaal, lekker en eerlijk verhaal.
Smakelijk!

KORTE KETEN | sociaal | home made | (h)eerlijk
www.dewinning.be |

KNABBELS

kleine keuken

hapjesplank karwij

19
warme en koude hapjes met dipsausjes

portie 9pk-worst

4.7
gedroogde varkens-lams worst op smaak
gebracht met ons huisbier 9PK, i.s.m.
Sint-Annahof | www.sintannahof.be |

wachthapje homemade dip
portie kaas 6
portie salami 6
bitterballen 8 / 10 st.
portie gemengd 10

6

9PK-worst, kaas en salami

enkel verkrijgbaar tot 17 uur

dubbele houthakkercroque Karwij
met spekreepjes en champignons in
roomsaus

dubbele croque uit het vuistje
dubbele croque monsieur 13
dubbele croque madame 14
dubbele croque bolognese 15

9

met gehakt van eigen biorunderen

dubbele croque vidé 16
met vlees van eigen biokippen
toast gerookte zalm

20
bruin brood met kruidenkaas, ei en sla

KNABBELS veggie
hapjesplank karwij veggie 19
warme en koude hapjes met dipsausjes
portie kaas 6
mini groenteloempia’s
oesterzwamballetjes

8 / 10 st.

9 / 7 st.
zwam op reststroom | www.zwamburg.nl |

bruscetta’s veggie
met tomaat en look

online bestellen?

6 / 4 st. | 10 / 8 st.

Scan de QR-code van jouw tafel en bestel via onze app.
Vraag gerust hulp aan onze medewerkers.

kleine keuken veggie
enkel verkrijgbaar tot 17 uur

toast karwij veggie

18
bruin brood met champignons natuur

toast gegrilde groenten

18
bruin brood met homemade dip

vanaf 8 personen maximum
4 gerechten per gezelschap

17

salades & quiche

inclusief brood van eigen bakkerij

quiche lorraine 17
bereiding van eigen bakkerij met spek en prei
salade karwij

20
met spek, appel en KarWij-stroop

salade bovy

25
met spek, scampi’s en champignons

salade spicy beef 22
met vlees van eigen biorunderen
salade caesar kip 23
met vlees van eigen biokippen
Salade geitenkaas & spek

23
met geitenkaas van Het Mekkertje | |

salades & quiche veggie
inclusief brood van eigen bakkerij

quiche karwij

17
bereiding van eigen bakkerij
met seizoensgroenten uit eigen tuin

Salade vegan no chicken
Salade geitenkaas 23

19

met geitenkaas van Het Mekkertje | |

Groentjes groeien,
onze medewerkers ook...
Dat is onze missie!

soep

soep van de dag

6

starters

inclusief brood van eigen bakkerij

garnaalkroketten 14 / 2 st.
duo garnaal- & kaaskroket 14
rundscarpaccio 15.5
scampi's in lookboter 16 / 5 st.
scampi's in kreeftensaus 16 / 5 st.

starters veggie

inclusief brood van eigen bakkerij

kaaskroketten 12 / 2 st.
oesterzwamkroketten 14 / 2 st.

zwam op reststroom | www.zwamburg.nl |

karwij keuken

inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten,
kroketten, puree of gebakken patatjes van eigen veld

proefschotel karwij

21
9PK-stoofpotje, vidé en chili con carne

balletjes in tomatensaus 17
met gehakt van eigen biorunderen
9pk-stoofpotje 18
stoofpotje met vlees van eigen biorunderen en
op smaak gebracht met ons huisbier 9PK
chili con carne

18
met rijst en gehakt van eigen biorunderen

vidé 19
met vlees van eigen biokippen

Onze groenten komen uit de grond, niet uit de
supermarkt. Van zaadje tot op je bord! Daarvoor
hoef je niet ver te gaan.

karwij keuken veggie

inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten,
kroketten, puree of gebakken patatjes van eigen veld

sojaballs in tomatensaus

17

vleesgerechten

inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten,
kroketten, puree of gebakken patatjes van eigen veld

karwij steak

23
± 180 gram vlees van eigen biorunderen
| less is more = gezond & milieubewust |

steak groot

28
± 280 gram vlees van eigen biorunderen

spareribs 23
Kippenspies 23

met vlees van eigen biokippen

mixed grill

28
met vlees van eigen biokippen, biorunderen
en biolammeren
sauzen | natuur - bruine jus - peperroom
champignon natuur - champignonroom
béarnaise - provençaalse

Vlees van bij ons, van dieren die
vrij grazen en scharrelen.

visgerechten

inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten,
kroketten, puree of gebakken patatjes van eigen veld

vispannetje 21
visbrochette 25
scampi’s look 24 / 9 st.
scampi’s kreeftenjus 24 / 9 st.

Patatjes horen langer in de oven dan in
de vrachtwagen. Dus laat ze niet koud
worden...

pasta

inclusief brood van eigen bakkerij

KARWIJ tuinlasagne 17
met biogroenten van eigen tuin
spaghetti bolognese met kaas
met gehakt van eigen biorunderen

lasagne bolognese 17
met gehakt van eigen biorunderen
pasta pesto

17

15

glutenvrij

vegan

KArwij steak kruidenboter 23
± 180 gram vlees van eigen biorunderen
met slaatje en rijst
| less is more = gezond & milieubewust |

salade no chicken

steak groot kruidenboter

28
± 280 gram vlees van eigen biorunderen
met slaatje en rijst

19
met brood van eigen bakkerij

curry van wokgroenten
met rijst

19

pasta carbonara

17
met room, kaas en spek

pasta pesto

17

Kleine eters

voor kinderen tot 12 jaar

lange jan

8
1 lange hamburger met friet

Alles begint bij
de boerderij.

kinderpizza hawaï 8
kleine spaghetti bolognese

9
met gehakt van eigen biorunderen

balletjes in tomatensaus

9
met gehakt van eigen biorunderen

kinderstoofvlees

9
met vlees van eigen biorunderen

kindervidé 10
met vlees van eigen biokippen

zoet

pannenkoeken

enkel verkrijgbaar tussen 14 en 17 uur

verwenbordje karwij

9
assortiment zoete hapjes van eigen bakkerij

2 pannenkoeken karwij 8.5
met hoeve-ijs van eigen biomelk
en chocoladesaus

warme appeltaart karwij

7
met hoeve-ijs van eigen biomelk
en vanillesaus

2 pannenkoeken met suiker 7
2 pannenkoeken met confituur

7
confituur gemaakt met fruit van bij ons

2 pannenkoeken met perenstroop
perenstroop van eigen peren

2 pannenkoeken met hoeve-ijs

hoeve-ijs van eigen biomelk

8

’s Ochtends melken we de
koeien, ’s middags
draaien we vers ijs!

warme wafels
wafel karwij 10
met hoeve-ijs van eigen biomelk
en chocoladesaus
wafel met suiker 8
wafel met hoeve-ijs

9
hoeve-ijs van eigen biomelk

supplement slagroom 1
supplement hoeve-ijs 2

7

taart van de dag 7
kaastaart met noordkrieken

van eigen bakkerij

7

tartufo 7
chocomousse 7
petit-beurre gebakje

7
gebakje bereid door eigen bakkerij

moelleux

8

hoeve-ijs

in eigen ijskamer bereid hoeve-ijs met melk
van eigen biokoeien

kindercoupe karwij 4
1 bol vanille, chocolade of stracciatella
coupe karwij 10
1 bol vanille, 1 bol chocolade en 1 bol stracciatella met advocaat van eigen productiekeuken
en chocoladesaus
dame noir 9
dame brésilienne 9
dame blanche 9
coupe aardbei seizoens

10

online bestellen?

Scan de QR-code van
jouw tafel en bestel via onze app.
Vraag gerust om hulp
aan onze medewerkers.

bionades & gezonder

Elke fles bevat alleen de beste biologische
ingrediënten en ondersteunt eerlijke handel

almdudler 3
lilly’s ice-tea

fris
Cécémel 2.6
fristi 2.6
chaudfontaine

bruis of plat water

3.2
1001 nights of marrakesh
| steunt kinderen in Sri Lanka | www.lilistea.com |

2.8

Lemonaid

4
passievrucht of limoen

pepsi 2.8
gewoon of max
fuze tea peache 2.8
tonic nordic 2.9
oasis 3
gini 3
tönissteiner 3.2
orange - vruchtenkorf
citroen - naranja

pomton 6
eskimo 6

Van de boom rechtstreeks
in het glas appelsap.

vruchtensap
appelsap karwij

2,9
bio-appelen uit eigen boomgaard geperst
door vzw De Wroeter | www.dewroeter.be |

Sinaasappelsap Oxfam
appelsap den boogerd

2,9

3
appel & rode vrucht
geplukt en geperst door Den Boogerd
| www.denboogerd.be |

koffie
Koffie 2.7
Déca 2.7
Koffie verkeerd 3.2
Koffie met slagroom
Cappuccino 3.2
Latte Macchiato 3.8

kruidenthee

verpakt door onze Smaakmakers i.s.m.
Bee@DenHof | www.beeatdenhof.be |

karwij infusie
3.2

sweet coffee
koffie karwij

9
met een bol vanille hoeve-ijs van eigen
biomelk, advocaat van eigen productiekeuken en slagroom

sweet latte

4
vanille, caramel of hazelnoot

hasseltse koffie

9
met jenever en slagroom

italian koffie 9
met amaretto en slagroom

3.5
eigen blend van anijs, venkel, kamille,
lindebloesems en honing

kamille infusie 3.5
rozenbottel infusie
zomer infusie 3.5
groene thee 3.5
zwarte thee 3.5

3.5

Een theeblaadje hoeft
niet uit Indië te komen.
Kruiden uit onze tuin
verlichten kwaaltjes en je
maakt er de lekkerste
thee mee!

irish koffie

warme chocomelk

french koffie

Warme chocomelk 3
Warme chocomelk met slagroom

9
met whiskey en slagroom

9
met Grand Marnier en slagroom

3.5

BIER van’t vat

bieren op fles

7pk huisbier van ’t vat 4.2
blond & bitter | 7% alc. vol.
sociaal - goed doel - haverbier

9pk huisbier 4.2
donker & zoet | gelagerd met mild
gerookte eik | 9% alc. vol.
sociaal - goed doel - haverbier

estaminet PILS van ’t vat 2.7
rodenbach van ’t vat 3.3
Op onze boerderij
worden trekpaarden ingezet
om een verloren
ambacht levend
te houden.
Daarom geniet je
van onze PK
haverbieren én
van de wetenschap dat je met elke slok bijdraagt
aan meer kansen voor meer mensen.
| www.pkbier.be | pkbier |

haverbier

sociaal
goed doel

alcohol-arm
itters bruin 2,8
estaminet o,o pils 2.7
Cornet alcohol-free 4.3

palm 3
rodenbach fruitage 3.6
ter dolen kriek 3.6
steenbrugge witbier 3.9
steenbrugge bruin 4.2
bolderbergse tripel 4.4
cornet 4.4
Gordon Scotch 4.5
cornet smoked 4.6
Duvel 4.8
Blauwe Chimay 4.8
Orval 5.8
Geuze Boon 37,5 cl met kurk

7.5

PK, van PaardenKracht!
7PK doet je hinniken,
van 9PK steiger je!

apero
aperitief van ’t huis

8
promosso frizzante met limoncello

Ricard
Porto

wijnen

4

monvin bianco/sangiovese/rosato

5
wit of rood

glas 4.7
karaf 14 / 0.5 l
fles 20

martini 6
bellini 7
aperol spritz 8
spirit N.A. elderflower

wit, rood of rosé

alcoholvrij

montelvini promosso frizzante
glas 6
fles 25

Gin-tonic

uw keuze van gin met Tonic Nordic

Korhaan gin | Hechtel 13
W-gin | Wilderen 14
everts gin | stefan everts

15

rhum ginger

11

digestief
petermans jenever
amaretto 7
whiskey 7
cognac 7
calvados 7
grand marnier 7
rum 7

5

8

Iets te vieren?
Een babyborrel, een bedrijfsevenement,
een familiefeest, een receptie? Het kan allemaal.
Onze horecazaken lenen zich perfect voor feestjes.
We hebben verschillende formules die
we aanpassen aan jouw wensen.

We maken er samen een tof feest van!
Bel of stuur een mailtje en we helpen je graag verder!
| onze openingsuren vind je terug op onze facebookpagina’s |

