
Dit is geen menu!
Natuurlijk wel, maar dit is toch vooral een boek vol mooie verhalen. Want elke lekkere schotel, 

elk bruisend drankje en elk zoet dessert hee� 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 zo 

meteen 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 dan ook, 
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 een boeiend, sociaal, lekker en eerlijk verhaal.

Smakelijk!

www.dewinning.be |

b a k k e r i j  &  k o f f i e h u i s

KORTE KETEN | sociaal | home made | (h)eerlijk



Alles begint bij 
de boerderij.

v

v

v

ontbijt
enkel verkrijgbaar van 9 tot 11 uur

croissant   2.5

chocoladebroodje   2.5

ontbijt start   11.5
2 dranken | uitgezonderd alcoholische dranken |, 
2 soorten brood, croissant en sandwiches 
boter, kaas, ham, KarWij-confituur en huisge-
maakte salade

ontbijt plus   13.5
inhoud ‘ontbijt start’
+ spiegelei of omelet

ontbijt extra plus   17.5
idem als 'ontbijt plus' 
+ yoghurt met seizoensfruit

supplement ontbijt
granolapotje   1
2 speklapjes   2
yoghurt   2       
huisgemaakte salade   2
| hummus | wortelsla | kik curry | eiersla | tonijnsla |
vers fruit   3
vers geperst sinaasappelsap   4
gerookte zalm   4
assortiment kazen   4

elk ontbijt kan ook vegetarisch
aangepast worden met huisgemaakte salades
| hummus | wortelsla | kik curry | eiersla |

v =vegetarisch VV =vegan

online 
menukaart?

Bekijk onze kaart 
ook online via 
deze QR code
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eikes
enkel verkrijgbaar van 9 tot 14 uur
geserveerd met brood van eigen bakkerij

2 spiegeleieren   6
Omelet natuur    6
Omelet fijne kruiden    7.2

Omelet spekjes    8.2

Omelet compani    10
met fijne kruiden en gerookte zalm

croques
enkel verkrijgbaar van 9 tot 14 uur
met brood van eigen bakkerij en
geserveerd met een slaatje
 
   1 st.    2 st.
croque uit het vuistje 5.0 7.5
geen groenten
croque monsieur 7.2 9.0
croque madame 7.7 10.5
croque hawaï 8.0 12.0
croque bolognese 10.7 14.5
met gehakt van eigen biorunderen  
croque vidé 12.9 16.0
met vlees van eigen biokippen  

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

tip: vraag achter onze (h)eerlijke bio-vleespake�en: kip, varken en rund



v
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soep
enkel verkrijgbaar van 9 tot 15.30  uur

soep van de dag   5.5
huisbereide soep van onze smaakmakers 
geserveerd met brood van eigen bakkerij

karwij quiches
enkel verkrijgbaar van 11 tot 15.30 uur
bereid in eigen bakkerij en
geserveerd met een slaatje

quiche lorraine   9

quiche zalm   9

quiche veggie   9

karwij pizza
enkel verkrijgbaar van 11 tot 15.30 uur
bereid in eigen bakkerij

pizza ham   9

pizza veggie   9



Onze groenten komen uit de grond, niet uit de 
supermarkt. Van zaadje tot op je bord! Daarvoor 
hoef je niet ver te gaan.
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koude schotels
enkel verkrijgbaar van 9 tot 15.30 uur
geserveerd met brood van eigen bakkerij, 
saus naar keuze en groentegarnituur: 
sla, tomaat, wortel, komkommer en ei
 

groenten   9.5

veggie aardappelsla   10.5

kikkererwt & paprika & noten   10.5

ham & asperge & aardappelsla   11

hummus veggie   11

gerookte zalm & aardappelsla   11.5

rode biet & feta & noten   11.5

hoevekip & appel & paprika   11.5
met vlees van eigen biokippen  
tonijn & feta & paprika   11.5

vraag naar onze vegan mogelijkheden

sauzen
mayonaise
cocktail
tartaar
ketchupsaus
tomatenketchup 
curryketchup
samurai
martinosaus
yoghurtdressing | olijfolie



bagnat broodjes
enkel verkrijgbaar van 9 tot 15.30 uur
rond wit broodje of rond bruin broodje van eigen bakkerij 
met groentegarnituur: sla, tomaat, wortel, komkommer, ei 
en met saus naar keuze

groenten   6.9
kaas   7.2
HAM   7.2
kaas en ham   7.7
eiersalade   7.2
gebakken EI   7.4
feta   8
tonijnsalade   8
krabsalade   8
gerookte zalm   8.8
gerookte zalm compani   9.4
met eiersalade
karwij bicky   9.4
boulet met gefrituurde ajuintjes en 
Bicky Hot saus

groenwerker   9.4
met spek & ei
vreebos veggie   7.4
met aardappelsla
vreebos kaas & ham   8.3
met aardappelsla
kik curry   8
vegetarische versie van kip curry
wortelpréparé   8
vegetarische versie van préparé
hummus veggie   7.2
geitenkaas   9.4
met noten & honing
martino   8
met ui en augurk
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Groentjes groeien, 
onze medewerkers ook... 
       Dat is onze missie!

sauzen
mayonaise
cocktail
tartaar
ketchupsaus
tomatenketchup 
curryketchup
samurai
martinosaus
yoghurtdressing | olijfolie



’s Ochtends melken we de 
koeien, ’s middags 

draaien we vers ijs!

pannenkoek
enkel verkrijgbaar van 14 tot 15.30 uur

1 pannenkoek   4
met suiker, KarWij confituur of stroop  
2 pannenkoeken   6
met suiker, KarWij confituur of stroop   
| zie supplementen |

zoet
bereid in eigen bakkerij

klein gebak uit de toonbank   3.5

brusselse wafel
enkel verkrijgbaar van 14 tot 15.30 uur
bereid in eigen bakkerij

puur op zijn brussels   5.5
| zie supplementen |

supplementen
1 bol karwij hoeve-ijs   1.8
huisbereid hoeve-ijs met melk 
van eigen biokoeien
slagroom   0.8

karwij advocaat   3
huisbereid met eieren 
van eigen biokippen
warme kersen   2.6

chocoladesaus   2

karwij hoeve-ijs
enkel verkrijgbaar van 9 tot 15.30 uur
in eigen ijskamer bereid hoeve-ijs met melk 
van eigen biokoeien

kindercoupe | 1 bol   3.5
1 bol vanille met snoepjes
coupe karwij | 2 bollen   5
2 bollen vanille
dame blanche   7

coupe kersen   7.6

coupe karwij advocaat   8
huisbereide advocaat met eieren van 
eigen biokippen

| zie supplementen |



Van de boom rechtstreeks 
in het glas appelsap.

vruchtensap
lokaal appelsap   3
Sinaasappelsap Oxfam   3
worldshake fruitsap oxfam   3
Oxfam strijdt voor een rechtvaardige wereldhandel 

fris
pepsi    2.7
gewoon of max
Chaudfontaine   2.7
plat of bruis 
cécémel   2.7
tonic   3
Tönissteiner   2.8
orange - vruchtenkorf  - citroen
fairtrade limo blikje   3
limoen - appel & ginger - ice tea 

online 
menukaart?

Bekijk onze kaart 
ook online via 
deze QR code



Een theeblaadje hoe� 
niet uit Indië te komen. 

Kruiden uit onze tuin 
verlichten kwaaltjes en je 

maakt er de lekkerste 
thee mee!

fair trade koffie
Fairtrade ko�e is ko�e die wordt
geproduceerd en verhandeld onder
eerlijke voorwaarden. De Fairtrade
organisatie helpt ko�eboeren in
ontwikkelingslanden een betere plek
te verwerven in de handelsketen.
Hierdoor kunnen ze leven van hun
werk én investeren in een duurzame
toekomst.

Koffie     2.7
Déca    2.7
espresso    2.7
Cappuccino    3.2
koffie slagroom    3.2
Latte Macchiato    3.7
ijskoffie    4.2

chocomelk
Warme chocomelk    3.3
Warme chocomelk & slagroom    3.9

kruidenthee of infusies
verpakt door onze Smaakmakers i.s.m. BlendUp

karwij infusie    3
met anijs, venkel, kamille, 
lindebloesems en honing
kamille infusie    3
met passiebloem, citroenmelisse 
en lindebloesem
rozenbottel infusie    3
met hibiscus, citroenmelisse en munt
zomerinfuus    3
met citroenmelisse, citroenkruid, 
citroenverbena, hibiscus en pepermunt
groene thee    3
met citroenverbena, citroen en munt
zwarte thee    3
met korenbloem, citroen en sinaas

tip: onze infusies staan kant en klaar gereed in ons winkelrek!



pk-haverbieren op fles

BIERen op fles
estaminet PILS   2.6

ter dolen kriek   3.6

cornet   3.9

Duvel   4.5

alcohol-arm
estaminet o,o pils   2.6

haverbier
sociaal
goed  doel

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 | 

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

7pk huisbier   3.9
blond & bi�er | 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

karwij KNABBELS
knabbel bij de babbel boulet   4
boulet met gehakt van eigen biorunderen
met saus naar keuze: mayonaise, cocktail,
tartaar, ketchupsaus, tomatenketchup, 
curryketchup, samurai of martinosaus
assortiment kazen   4

tip: ontdek onze PK-bierbox en PK-kurkflessen in onze hoevewinkel!



haverbier
sociaal
goed  doel

DONKER HAVERBIER
mild gebrande eik

PK LIMITED EDITIONS
BLONDE TRIPEL

h a v e r b i e r

PK-HAVERBIEREN
Je hebt ons zeker al eens aan het werk gezien in de Limburgse bossen! Onze trekpaarden en hun voermannen slepen er boomstammen naar de rand 

van het bos en behoeden zo de natuur voor zware machines. Ook op onze KarWij-boerderij tonen onze trekpaarden hun kracht en houden ze een 
verloren ambacht levend. Onze PK-haverbieren zijn een ode aan onze krachtpatsers. Bovendien draag je met elke slok bij tot het inclusieve verhaal van 
De Winning, waar mensen volop kansen krijgen. PK staat voor paardenkracht, de kracht die we ook doorgeven aan onze medewerkers. (H)eerlijk, toch?

7PK is een typische, Belgische blonde 
tripel van 7%, gebrouwen op 

traditionele wijze. Rech�oe rechtaan. 
De verschillende hopsoorten zorgen 

voor een lichte en zacht bi�ere 
afdronk, terwijl de haver voor een 

elegant rond en smeuïg mondgevoel 
zorgt. Een ode aan oude, vervlogen 

tradities.

Ontdek ons PK-aanbod hier in de 
KarWij-winkel en steun ons goede doel:

PK geschenkbox
4 x 33 cl + glas

7PK en 9PK
33 cl steini | 75 cl kurkfles

9PK is een donker haverbier met 
een alcoholvolume van 9%. Het 

werd gelagerd met mild gebrande 
eik: de eiken chips in combinatie 
met gebrande mouten geven een 

uitgesproken vanillezoete toets. De 
haver zorgt voor een extra rond en 
smeuïg mondgevoel. Een moderne 

versie van oude tradities.

De PK limited editions zijn heel 
exclusief in onze KarWij-bistrozaken 
te krijgen. De voorraad van elk nieuw 
brouwsel is beperkt, dus mis het niet! 

Welk verrassend haverbier kan je 
nu proeven? 

Ontdek en geniet van PK-LMTD
in bistro Het Vinne te Zoutleeuw, 

bistro de borre te Bierbeek of 
bistro Bovy te Heusden-Zolder.

met elke frisse slok steun je onze activiteiten met mens en paard



fair trade wijnen
Het Fairtrade wijnteam selecteert al sinds
1976 in Chili, Argentinië en Zuid-Afrika een
gevarieerd aanbod aan feestelijke wijnen en
fairtradewijnen voor elke dag. Speciale
reserva’s en ongecompliceerde klassiekers,
allemaal met een uitstekende prijskwaliteit-
verhouding. Oxfam-wijnen zijn
fairtradegecertificeerd en komen van
vakmensen die hun werk in goede
omstandigheden, met kennis van zaken en
met liefde doen.

sauvignon blanc   5.9
flesje 25 cl

sauvignon cabernet   5.9
flesje 25 cl

pinotage-syrah rosé   5.9
flesje 25 cl 

schuimwijn
Scavi & Ray Prosecco   9
flesje 200 ml    



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.  

Bel of stuur een mailtje en we helpen je graag verder!

| onze openingsuren vind je terug op onze facebookpagina’s |

We maken er samen een tof feest van!

wijnenberg 2 | 3360 bierbeek
info@bistrodeborre.be

 t. 016 269 740 |    

galgeneinde 22 | 3550 heusden-zolder
bistrobovy@dewinning.be

 t. 011 723 745 |   

sint-ferdinandstraat 1 | 3560 lummen
eetkafee@dewinning.be

 t. 013 307 877 |    

dorpstraat 45 | 3530 houthalen
compani@dewinning.be

 t. 011 946 079 |    

ossenwegstraat 70 | 3440 zoutleeuw
bistrohetvinne@dewinning.be

 t. 011 725 705 |   



b a k k e r i j  &  k o f f i e h u i s

openingsuren

open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 16 uur
zaterdag open van 8 tot 16 uur

 keuken steeds open van 9 tot 15.30 uur

| zondag en maandag gesloten |

compani  
dorpsstraat 45 | houthalen-helchteren | t. 011 946 079 | compani@dewinning.be

 

www.dewinning.be |

KORTE KETEN | sociaal | home made | (h)eerlijk


