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huisbereide gerechten
pannenkoeken per stuk ( per stuk ) 0,9
bereid met eigen biomelk
spaghetti bolognaise ( per persoon ) 6,5
spaghettisaus bolognaise ( per kilo ) 11,5
spaghettisaus vegetarisch ( per kilo ) 9,5
balletjes in tomatensaus ( per kilo ) 12,5
vidée ( per kilo )  17,5
9PK stoofvlees ( per kilo ) 16,0
chili-con-carne ( per kilo ) 11,5
chili-sin-carne ( per kilo ) 9,0
lasagne ( per kilo ) 14,0
tuinlasagne ( per kilo ) 14,0

vanaf 2 liter enkel op bestelling

karwij boerderij

scharreleieren ( per stuk ) 0,41
van eigen biolegkippen

vers hoevevlees
enkel op bestelling | pakke�en van 3, 5 of 10 kg
varken | rund | kip | lam
extra info over de inhoud van het pakket te ver-
krijgen in de hoevewinkel of via www.dewinning.be

diepgevroren hoevevlees
varken | rund    vast aanbod

verse melk ( per liter ) 0,82
van eigen biokoeien
eigen fles meebrengen of plastic fles (1 l) verkrijgbaar: € 0,5

verse groenten en aardappelen
seizoensgebonden aanbod

PK haverBIER
sociaal initiatief ten voordele van het werkend 
trekpaard en haar ambacht | www.pkbier.be |

7pk 
blond haverbier met zacht bi�ere afdronk 
1 x 33 cl ( incl. leeggoed: € 0,10 )  1,85
24 x 33 cl ( incl. leeggoed: € 8,50 )  50,90
1 x 75 cl   5,95

9pk     
donker haverbier met karamel zoete afdronk
1 x 33 cl ( incl. leeggoed: € 0,10 )  2,10
24 x 33 cl ( incl. leeggoed: € 8,50 )  56,90
1 x 75 cl   7,30

pk GESCHENKBOX   

4X 33cl + glas  ( incl. leeggoed: € 0,40 ) 13,90

bestellen?
karwij.lummen@dewinning.be

t. 013 307 877

Hoevewinkel De Winning
Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen

openingsuren
maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur

de winning
e e t k a f e e  &  h o e v e w i n k e l
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bagnat broodjes
rond broodje, wit of grijs
groentegarnituur: sla, tomaat, wortel, 
komkommer en ei en met saus(*) naar keuze

groenten    3,8
kaas   4,0
HAM   4,0
kaas en ham   4,5
eiersalade   4,0
feta   4,8
tonijnsalade  4,8
krabsalade   4,8
mozzarella   5,0
gerookte zalm   5,5
gerookte zalm met eiersalade  6,0
boulet   6,0
gebakken EI   4,2
groenwerker met spek & ei  6,0
vreebos veggie met aardappelsla  5,0
vreebos kaas & ham met aardappelsla 5,0
kik curry vegetarische versie van kip curry 4,8
wortelpréparé vegetarische versie van préparé 4,8
hummus veggie  4,0
hummus vegan zonder ei  4,0
geitenkaas met noten & honing  6,0
martino met ui en augurk  4,8

sauzen(*)
mayonaise | cocktail | tartaar | ketchupsaus | 
tomatenketchup | curry ketchup | samurai | martinosaus |
yoghurtdressing | olijfolie

koude schotels
groentegarnituur: sla, tomaat, wortel, 
komkommer en ei en met saus(*) naar keuze

groenten   6,0
ham & asperge & aardappelsla  7,5
veggie aardappelsla   7,0
gerookte zalm & aardappelsla  8,0
mozzarella   7,5
hummus vegan zonder ei   7,5
rode biet & feta & noten  8,0
hoevekip & appel & paprika   8,0
kikkererwt & paprika & noten  7,0
tonijn & feta & paprika   8,0
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snacks
volgens aanbod van de dag

warme verse dagsoep  1,8
warm worstenbroodje  2,0

PK bosbar
privéfeestje of evenement? Met onze unieke 
mobiele bosbar heb je alles bij de hand! 
| prijs op maat | info@pkbier.be |

geschenkmanden
gevuld met (h)eerlijke KarWij producten en 
lokaal lekkers. Korte keten op zijn best!
| inhoud en prijs op maat |

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, bakkerij en hoevewin-
kel, 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.
www.dewinning.be | prijzen in euro | v = vegetarisch | = veganVV

v



karwij bakkerij
(h)eerlijke recepturen van onze warme bakkers

brood op bestelling
enkel op bestelling
grijs   2,50
meergranen   3,05
spelt   3,45
zwarte woud   3,60

(h)eerlijk gebak
petit- beurre stuk  1,65
frangipanne   1,75
kleine fruittaartjes appel, kriek of abrikoos 1,80
tartelette kruimel & pudding  1,80
tartelette kokos  2,30
biscuit crème au beurre per stuk    3,00
biscuit crème au beurre in het geheel 23,00

gebak op bestelling
biscuit slagroom supplement vers fruit verkrijgbaar
fruittaarten diverse soorten

quiches & pizza
quiche lorraine  8,0
quiche zalm    8,0
quiche veggie   8,0
pizza ham   5,0
pizza veggie   5,0

wafels   

suikerwafel ( 1 stuk )  1,5
vanille wafels ( 5 stuks )  5,0
brusselse wafels ( 4 stuks )  11,0

granola ( 500 g )  6,3

worstenbrood  2,0

enkel op bestelling 

de lekkerste koekjes
in zakje (250 g) of in bulk (kg)    250 g        kg
havermout  4,0 12,0
speculaas  4,0 12,0
amandel  4,0 12,0
kokos  4,0 12,0
chocolade  4,0 12,0
vanille-rozijnen   4,0 12,0
confituur  5,0 16,5
noten-rozijnen 5,0 16,5

KARWIJ hoeve-ijs

ijs in doos
verkrijgbaar het hele jaar door         1 l 2,5 l
vanille   6,0 11,0
mokka   7,0 12,0
chocolade   7,0 12,0
straciatella  7,0 12,0
suikervrij tropical  12,0 -

ijs in doos
verkrijgbaar van april t.e.m. september 1 l

aardbeien   7,0
banaan   7,0
praliné   7,0
speculaas   7,0

ijstaart
verkrijgbaar in verschillende groo�es

bereid met melk van eigen biokoeien bereid met liefde door onze smaakmakers

enkel op bestelling vlak voor kerstperiode

ijsstronk
vanille | vanille-mokka | vanille-chocolade

enkel op bestelling 
ijslam

(h)eerlijke producten
witte wijn oxfam ( 250 ml )   2,75
rode wijn oxfam ( 250 ml )     2,75
koopmanskloof chardonnay ( 750 ml ) 6,45

fair trade chocolade repen, tablet, zeevruchten, ...
fair trade snacks chips, nootjes, snoepjes, ...
fair trade dips  diverse dipsauzen
kruiden bee@denhof maaltijdkruiden, specerijen

appelsappen den boogerd ( 250 ml )  1,20
appelsappen den boogerd ( 750 ml )  2,50

productiekeuken

in samenwerking met lokale producenten
karwij dranken

confituren van eigen bodem
met suiker (s) of suikervrij (sv) s sv

rabarber  3,3 4,7
krieken  3,8 5,5
aardbei - rabarber 3,8 5,5
pruimen  3,8 5,5
aardbei  4,0 5,7
meervruchten 4,2 5,9

advocaat  9,5

KarWij perenstroop  4,0
stroop van eigen peren

KarWij honing   
de bijenkorf van Bee@DenHof op onze boerderij
2,5 ( 50 ml )    -     6,0 ( 250 ml )     -     8,0 ( 500 ml )

KarWij appelsap    
eigen appels geperst door vzw De Wroeter
3,9 ( 1 l )         -      15,0 ( 5 l )

kruidenthee of infusies ( 50 g ) 6,0
samengesteld door Bee@DenHof , keuze uit:
karwij infusie | kamille infusie | rozenbo�el infusie |
zomer infusie | winter infusie | groene thee | zwarte thee

schepijs
proef ons schepijs ter plaatse
1 bol hoeve-ijs  1,5
2 bollen hoeve-ijs  2,7
3 bollen hoeve-ijs  3,9

verse dagsoep en diepvriessoep
met seizoensgebonden groenten

450 ml   1,8
900 ml       3,0 v
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