ieder zijn talent

Wij geloven in de veerkracht van mensen. Wie een kans krijgt om iemand te zijn, kan ook
iemand worden. Bij ComPani leren mensen omgaan met hun beperking maar vooral ook
hun talenten ontdekken. Mensen laten groeien, is onze grootste realisatie.

bakkerij & koffiehuis

Wij geven hen een kans, Jij toch ook?

www.de winning.be

ontbijt
v
v

2 dranken,
2 soorten brood en croissant,
boter, kaas en ham

ontbijt plus

1,9
1,9
10

v

v

ontbijt extra plus

idem als 'ontbijt plus'
+ yoghurt met seizoensfruit

supplement ontbijt
spekjes 1
vers fruit
yoghurt 2
granolapotje
vers geperst sinaasappelsap

16

3
1
3,6

v
v

2 spiegeleieren
Omelet natuur
Omelet fijne kruiden
Omelet spekjes
Omelet fijne kruiden
& gerookte zalm

quiches

van 9 tot 14 uur

5,5
5,5
6.5
7,5
9
van 11 tot 16 uur

inclusief slaatje

v

quiche lorraine
quiche zalm
quiche veggie

pizza
v

pizza ham
pizza veggie

groenten
ham & asperge & aardappelsla
veggie aardappelsla
gerookte zalm & aardappelsla
mozzarella
hummus vegan
zonder ei

8,5
10
9,5
10,5
10
10

rond broodje,
wit of bruin

10,5
10,5
9,5
10,5

8
8
8
van 11 tot 16 uur

8
8

van 9 tot 14 uur

inclusief slaatje

1 st. 2 st.

croque uit het vuistje

4,2

6,5

croque monsieur
croque madame
croque bolognese
croque videe

6,5
7
9,7
11,7

8
9,5
13,2
15,5

geen groenten

van 9 tot 16 uur

van 9 tot 16 uur

soep van de dag

5

met brood

online
menukaart?

8,5
6,7
8,5

vreebos veggie

6,7

vreebos kaas & ham

7,5

v

kik curry

7,3

hoeve-ijs

v

wortelpréparé

7,3

1 bol vanille met snoepjes

hummus veggie
VV hummus vegan

6,5
6,5

geitenkaas

8,5

v

v

met eiersalade

met spek & ei
v

met aardappelsla
met aardappelsla

vegetarische versie van kip curry
vegetarische versie van préparé

v

zonder ei

v

met noten & honing

martino

met ui en augurk
| zie sauzen |

7,3

huisbier

3,5

9pk

huisbier

3,9

blond haverbier, hoge gisting,
lichtbittere afdronk, alc. 7 % vol.
donker haverbier, hoge gisting,
gelagerd met mild gerookte eik,
zacht zoet, alc. 9 % vol.

ter dolen kriek
cornet
duvel

3,5
3,6
4

estaminet 0,0

Bekijk onze kaart
ook online via
deze QR code

pannenkoek

van 14 tot 16 uur

1 pannenkoek

met suiker, confituur of stroop

3

2 pannenkoeken

met suiker, confituur of stroop
| zie supplementen |

brusselse
wafel

5

| zie supplementen |

zoet
3,5

van 9 tot 16 uur

kindercoupe

2,5

dame blanche
coupe kersen
coupe advocaat

6
6,6
7

| zie supplementen |

supplementen

sauvignon cabernet

5,2

flesje 25 cl
flesje 25 cl

5

klein gebak uit de toonbank

5,2

flesje 25 cl

slagroom
0,8
warme kersen 2,6
chocoladesaus 2

5,2

kruidenthee of infusies
i.s.m. Bee@DenHof

huisinfusie

met anijs, venkel, kamille,
lindebloesems en honing

Scavi & Ray Prosecco
flesje 200 ml

9

van 9 tot 16 uur

knabbel bij de babbel boulet

4

| zie sauzen |

openingsuren
dinsdag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 17 uur
zaterdag van 7.30 tot 17 uur
keuken steeds open van 9 tot 16 uur

! de winkel is dinsdag later open tot 19 uur !
| zondag en maandag gesloten |
dorpsstraat 45 | houthalen-helchteren
t. 011 946 079 | compani@dewinning.be

3

kamille infusie

3

rozenbottel infusie

3

zomerinfuus

3

groene thee

3

zwarte thee

3

met hibiscus, citroenmelisse en munt
met citroenmelisse, citroenkruid,
citroenverbena, hibiscus en pepermunt
met citroenverbena, citroen en munt
met korenbloem, citroen en sinaas

schuimwijn

KNABBELS

2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,8

met passiebloem, citroenmelisse
en lindebloesem

fair trade wijnen
sauvignon blanc

Koffie
Déca
espresso
Cappuccino
koffie slagroom
Latte Macchiato
ijskoffie

karwij infusie
2,5

pinotage-syrah rosé

van 14 tot 16 uur

puur op zijn brussels

1 bol ijs 1,8
advocaat 3

7pk

alcohol-arm BIER

boulet
gebakken EI
groenwerker

v

mayonaise | cocktail | tartaar |
ketchupsaus | tomatenketchup |
curry ketchup | samurai | martinosaus |
yoghurtdressing | olijfolie

croques

soep

6,3
6,5
6,5
7
6,5
7,3
7,3
7,3
7,5
8
8,5

| zie sauzen |

KarWij is een merk van De Winning,
een sociaal-inclusieve onderneming
waar mensen die niet zomaar aan de
slag kunnen op de arbeidsmarkt toch
kansen krijgen. Wij helpen hen groeien,
net als de groenten, fruit en dieren in
onze bioboerderij. De oogst verkopen
we rechtstreeks aan de klant in onze hoevewinkel, of verwerken we tot lekkere gerechten die
we serveren in onze horecazaken. Een korte
keten van pure, lekkere en eerlijke voeding. Met
liefde gemaakt door onze mensen. Dat is KarWij!

=vegan

groenten
kaas
HAM
kaas en ham
eiersalade
feta
tonijnsalade
krabsalade
mozzarella
gerookte zalm
gerookte zalm

v

v

rode biet & feta & noten
hoevekip & appel & paprika
kikkererwt & paprika & noten
tonijn & feta & paprika

VV

groentegarnituur: sla, tomaat, wortel,
komkommer en ei en met saus naar keuze

sauzen

inclusief brood
v

VV
v

elk ontbijt kan ook vegetarisch

eikes

v

=vegetarisch

bagnat broodjes

inclusief brood, saus van 9 tot 14 uur
en groentegarnituur:
sla, tomaat, wortel, komkommer en ei

12

inhoud ‘ontbijt start’
+ spiegelei of omelet

v

koude schotels

van 9 tot 11 uur

croissant
chocoladebroodje
ontbijt start

v

fair trade koffie

BIERen op fles

chocomelk
Warme chocomelk
Warme chocomelk & slagroom

3
3,5

fris
pepsi

2,5

Chaudfontaine

2,5

cécémel
tonic
Tönissteiner

2,5
2,8
2,8

fairtrade limo blikje

2,8

gewoon of max
plat of bruis

orange - vruchtenkorf - citroen
limoen - appel & ginger - ice tea

vruchtensap
lokaal appelsap
Sinaasappelsap Oxfam
worldshake fruitsap oxfam

2,8
2,8
2,8
prijslijst april 2021

nog meer karwij lekkers?
breng een bezoekje aan onze andere horecazaken!

galgeneinde 22 | 3550 heusden-zolder
bistrobovy@dewinning.be | t. 011 723 745

mettekovenstraat 2 | 3870 mettekoven
bistromartenshof@dewinning.be | t. 011 725 768
KarWij is een merk voor duurzame
horeca van De Winning. Een sociale
onderneming die werkt aan een
een arbeidsmarkt waar plaats is
voor iedereen. Alles wat we doen,
doen we met bijzondere aandacht
en omkadering voor onze
medewerkers. KarWij staat voor
lekker, puur en eerlijk eten! Van
zaadje tot op je bord. We laten niet
alleen onze groenten, ons fruit en
onze dieren groeien maar ook
mensen hun bijzondere talenten.
Compani is een bakkerij en koffiehuis van KarWij. Alle gerechten
worden bereid met de grootste
zorg. We werken met verse ingrediënten van onze eigen boerderij
aangevuld met producten van, bij
voorkeur, lokale producenten.
(H)eerlijke maaltijden, gemaakt
met liefde en gevoel voor smaak.
Genieten maar!

www.dewinning.be

ossenwegstraat 70 | 3440 zoutleeuw
bistrohetvinne@dewinning.be | t. 011 725 705

bakkerij & koffiehuis

de winning

eet k a fee

&

h oeve winke l

sint-ferdinandstraat 1 | 3560 lummen
eetkafee@dewinning.be | t. 013 307 877

