
KNABBELS
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 |

portie kaas   6

portie salami   6

portie gemengd   9
9PK-worst, kaas en salami

bitterballen   8 / 10 st.

nacho’s klein   9

nacho’s groot   18

tostada pastrami   12

de borre spicy wings   12

karwij keuken
inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten, 
kroke�en, puree of gebakken patatjes van eigen veld

9pk-stoofpotje   18
stoofpotje met vlees van eigen biorunderen en 
op smaak gebracht met ons huisbier 9PK

vidé   19
met vlees van eigen biokippen

pasta
inclusief brood van eigen bakkerij

spaghetti bolognese met kaas   15
met gehakt van eigen biorunderen

dranken
ontdek ze achteraan in deze menukaart!

vanaf 8 personen maximum 
4 gerechten per gezelschap

Welkom!

Heel fijn dat jij op ons openingsweekend bent. Onze kaart is vandaag nog beperkt. Zo kunnen we je het 
best laten kennismaken met KarWij, ons concept van (h)eerlijke en duurzame voeding.
Maar je kan ook al eens door onze volledige menukaart snuisteren. Dan weet je meteen wat je nog 
allemaal mag verwachten. Smakelijk!

menu



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 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!

www.dewinning.be |

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



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

vanaf 8 personen maximum 
4 gerechten per gezelschap

KNABBELS veggie
hapjesplank karwij veggie   19
warme en koude hapjes met dipsausjes

portie kaas   6

mini groenteloempia’s   8 / 10 st.

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

KNABBELS
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 |

portie kaas   6

portie salami   6

portie gemengd   9
9PK-worst, kaas en salami

bitterballen   8 / 10 st.

nacho’s klein   9

nacho’s groot   18

tostada pastrami   12

de borre spicy wings   12

kleine keuken
enkel verkrijgbaar tot 17 uur

dubbele croque uit het vuistje   9

dubbele croque monsieur   13

dubbele croque madame   14

dubbele croque bolognese   15
met gehakt van eigen biorunderen

dubbele croque vidé   16
met vlees van eigen biokippen



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 de borre   24
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

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

salade & quiche veggie
inclusief brood van eigen bakkerij

quiche karwij   17
bereiding van eigen bakkerij 
met seizoensgroenten uit eigen tuin

Salade geitenkaas    23



starters 
inclusief brood van eigen bakkerij

garnaalkroketten   14 / 2 st.

duo garnaal- & kaaskroket   14

scampi's spicy kreeftensaus   16 / 5 st.

scampi's in lookboter   16 / 5 st

starters veggie
inclusief brood van eigen bakkerij

kaaskroketten   12 / 2 st.

oesterzwamkroketten vegan   14 / 2 st.
zwam op reststroom | www.zwamburg.nl |

soep
soep van de dag   6



karwij keuken
inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten, 
kroke�en, 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

karwij keuken veggie
inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten, 
kroke�en, puree of gebakken patatjes van eigen veld

chili sin carne   18
vegetarisch gerecht met rijst

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



vleesgerechten
inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten, 
kroke�en, puree of gebakken patatjes van eigen veld

hamburger de borre   23
met vlees van eigen biorunderen

spareribs   23

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



visgerechten
inclusief aardappelgerecht: keuze uit frieten, 
kroke�en, puree of gebakken patatjes van eigen veld

vispannetje   21

scampi’s look   24 / 9 st.

scampi’s kreeftenjus   23 / 9 st.

pasta
inclusief brood van eigen bakkerij

KARWIJ tuinlasagne   17
met biogroenten van eigen tuin

spaghetti bolognese met kaas   15
met gehakt van eigen biorunderen

lasagne bolognese   17
met gehakt van eigen biorunderen

pasta carbonara   17

pasta pesto   17

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



Alles begint bij 
de boerderij.

glutenvrij
pasta pesto   17

vegan
vegan burger   23
met rode biet Kleine eters 

voor kinderen tot 12 jaar

lange jan   8
1 curryworst met friet

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



brabantse 
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  

pannenkoeken
enkel verkrijgbaar tussen 14 en 17 uur

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

2 pannenkoeken met suiker   7 

2 pannenkoeken met confituur   7
confituur gemaakt met fruit van bij ons  

2 pannenkoeken met perenstroop   7 
perenstroop van eigen peren  

2 pannenkoeken met hoeve-ijs   8
hoeve-ijs van eigen biomelk

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

kindercoupe karwij   3.8
1 bol vanille, chocolade of stracciatella

coupe karwij   10
1 bol vanille, 1 bol chocolade en 1 bol stracciatel-
la met advocaat van eigen productiekeuken 
en chocoladesaus

dame noir   9

dame brésilienne   9

dame blanche   9

coupe aardbei   10
seizoensgebonden

zoet
verwenbordje karwij   9
assortiment zoete hapjes van eigen bakkerij

kaastaart krieken   7
van eigen bakkerij

warme appeltaart met hoeve-ijs   7
van eigen bakkerij met ijs van eigen biomelk

chocomousse   7

petit-beurre gebakje   7
van eigen bakkerij

’s Ochtends melken we de 
koeien, ’s middags 

draaien we vers ijs!



fris
Cécémel   2.6

fristi   2.6
chaudfontaine   2.5
bruis of plat water 
chaudfontaine 1 liter   9
bruis of plat water 
coca cola   2.5
gewoon of zero

gini   2.7

fuze tea peache   2.7

oasis   2.7

tonic nordic   2.7

tönissteiner orange   2.7

tönissteiner citroen   2.8

tönissteiner vruchtenkorf   2.9

tönissteiner naranja   2.9

ritchie   3
lemon-ginger of grapefruit

pomton   6

online bestellen?
Scan de QR-code van 

jouw tafel en bestel via onze app.
 

Vraag gerust om hulp
 aan onze medewerkers.

dorstlessers
AA-drink   2.5

aquarius   3
orange of lemon 

nalu   3

ARIZONA lemon   3.2

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 |

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

lilly’s ice-tea   3.2
1001 nights of marrakesh
| steunt kinderen in Sri Lanka  | www.lilistea.com |



koffie
Koffie   2.5

Déca   2.5

Koffie verkeerd   3.3

Koffie met slagroom   3.4

Cappuccino   3.4

Latte Macchiato   3.8

sweet coffee
koffie karwij   9
met een bol vanille hoeve-ijs van eigen 
biomelk, advocaat van eigen productie-
keuken en slagroom

sweet latte   4,2
vanille of caramel

italian koffie   8
met amare�o en slagroom 

irish koffie   8
met whiskey en slagroom  

french koffie   8
met Grand Marnier en slagroom

kruidenthee
verpakt door onze Smaakmakers i.s.m. 
Bee@DenHof | www.beeatdenhof.be |
karwij infusie   3.5
eigen blend van anijs, venkel, kamille, 
lindebloesems en honing

kamille infusie   3.5

rozenbottel infusie   3.5

zomer infusie   3.5

groene thee   3.5

zwarte thee   3.5

warme chocomelk
Warme chocomelk   3

Warme chocomelk met slagroom   3.5

Een theeblaadje hoe� 
niet uit Indië te komen. 

Kruiden uit onze tuin 
verlichten kwaaltjes en je 

maakt er de lekkerste 
thee mee!



BIER van’t vat
PK-LMTD huisbier   4.2
limited edition | exclusief voor KarWij-horeca
sociaal - goed doel - haverbier 

7pk huisbier    4.2
blond & bi�er | 7% alc. vol.
sociaal - goed doel - haverbier 

bierbeek tripel   4.2
hoppig & bi�er | 8,1% alc. vol.
een bier van, voor en door Bierbeek 

stella artois   2.5

hoegaarden   2.6

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

jupiler   2.5

hoegaarden   2,5

palm   2.8

rodenbach classic   3.1

rodenbach fruitage   3.6

ter dolen kriek   3.6

leffe bruin   3.6

delvaux tripel   4.2

duvel   4.2

cornet   4.2

cornet smoked   4.4

westmalle dubbel   4.4

barbar   4.4

Blauwe Chimay   4.6

Orval   4.6

cuvée clarisse   4.8

Geuze Boon  37,5 cl   7

kriek Boon  37,5 cl   7

haverbier
sociaal
goed  doel

Op onze boerderij 
worden trek- 
paarden ingezet 
om een verloren 
ambacht levend 
te houden. 
Daarom geniet je  
van onze PK 
haverbieren én 
van de weten-

schap dat je met elke slok bijdraagt 
aan meer kansen voor meer mensen.
| www.pkbier.be |      pkbier | 

alcohol-arm
itters bruin   2,3

jupiler o,o   2.5

Cornet alcohol-free   4.3 



haverbier
sociaal
goed  doel

DONKER HAVERBIER
mild gebrande eik

PK LIMITED EDITIONS

I P A
i n d i a  p a l e  a l eBLONDE 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 krachtpaters. 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 
bistrowinkel 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-horecazaken 
te krijgen. De voorraad van elk nieuw 
brouwsel is beperkt, dus mis het niet! 

Welk verrassend haverbier kan je nu 
proeven? De LMTD IPA!

IPA staat voor India Pale Ale en is 
een extra hoppig bier. Het werd 
aanvankelijk gebrouwen om de 

lange afstand tussen Engeland en 
India te overbruggen zonder 

smaakverlies. Onze LMTD IPA hee� 
een alcoholvolume van 6,3% en 
werd met uitsluitend Belgische 

hopsoorten en mouten gebrouwen 
bij brouwerij Ter Dolen. In één slok 
proef je België en reis je naar India 

en weer terug. 

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



wijnen
mondevin sauvignon-traminer   wit

mondevin rosé merlot   rosé

mondevin rosé sangiovese   rood

glas   4 fles   20

bubbel | montelvini frizzante 

glas   5 fles   21

coctails
kir royal   6 

mojito   8

virgin-mojito   6
alcoholvrij  

cuba libre   8

tequila sunrise   8

Gin-tonic
uw keuze van gin met Tonic Nordic

W-gin | Wilderen   12

gintlemens club honey-bee   13
lokaal gebrouwen met lokale honing en
een toets van bio-limoen en citroen

apero
pinot des charentes   6

Porto   5
wit of rood  

martini bianco   6

martini rosso   6

bellini   7

aperol spritz   7

digestief
amaretto di saronno   5

whiskey wiliam lawson  5

whiskey wild weasel  6

whiskey jack daniels  6

cognac courvoisier   6.5

cognac VSOP   6.5

rum bacardi   5.5

rum omerta wilderen   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.  

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 |    

WWW.bistrodeborre.be |           | info@bistrodeborre.be

login:  bistrodeborre        wachtwoord:  bistrodeborre


