
BIER van’t vat
7pk* van’t vat    huisbier  4,2
blond & bi�er | 7% alc. vol. |
sociaal - goed doel - haverbier 
| www.pkbier.be |
estaminet PILS van’t vat   2,6
rodenbach fruitage van’t vat   3,6

KNABBELS
hapjesplank karwij 19
warme en koude hapjes met dipsausjes
portie kaas 6
portie salami  6
portie gemengd 9
mini groenteloempia   10 stuks  7
bitterballen  10 stuks 8
oesterzwamkroketjes  7 stuks 9
zwam op reststroom | www.zwamburg.nl

v

v

VV

bieren op fles
9pk    huisbier 4,2
donker & vanille-zoet | 9% alc. vol. |
gelagerd met mild gerookte eik
sociaal - goed doel - haverbier
| www.pkbier.be |
palm   3
rodenbach 3,1
steenbrugge witbier   3,2
steenbrugge bruin   3,9
ter dolen kriek 3,6
oxfam juste blond 4
hoplinter census 4,2
cornet   4,2
Gordon Scotch   4,2
Duvel   4,5
Blauwe Chimay   4,6
Orval   5,5
Geuze Boon    7,5
37,5 cl met kurk

apero
Ricard   4
Porto   wit of rood  5
bellini   6
martini bianco 6

chocomelk
Warme chocomelk   2,8
Warme chocomelk & slagroom   3,5

digestief
petermans jenever   4,5
amaretto  7
cognac   7

alcohol-arm BIER
Itters bruin tafelbier   2,5
estaminet 0,0          2,5

Gin tonic Fever Tree
martini 8
Korhaan gin   Hechtel  10
W-gin   Wilderen 11

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

Wij geven hen een kans. Jij toch ook?

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

Snel en makkelijk toch? 
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kruidenthee | Herk-de-Stad |
verpakt door onze smaakmakers* i.s.m. 
Bee@DenHof | www.beeatdenhof.be
karwij infusie   huisinfusie        3
met anijs, venkel, kamille, 
lindebloesems en honing
kamille infusie 3
met rustgevende kruiden
rozenbottel infusie 3
met hibiscus mix
zomerinfuus 3
met citroenmelisse, citroenkruid, 
citroenverbena, hibiscus en pepermunt
groene thee 3
met citroen en  munt
zwarte thee 3
met korenbloem

kleine keuken
enkel verkrijgbaar tot 17 uur
croque uit het vuistje enkel 6
croque uit het vuistje dubbel 9
croque monsieur dubbel 13
croque madame dubbel 14
croque bolognese* dubbel 15
croque videe* dubbel 16
houthakkercroque dubbel 17
spekreepjes, champignons, room

soep
soep* van de dag   6
goulash* soep 9,5

salades inclusief brood
salade hoevekip* & appel 18
Salade geitenkaas  22
salade vinne met spek en appel 22
Salade geitenkaas & spek  23
salade spek & scampi met champignons  23

v

v

quiches 
quiche karwij* seizoensgroenten  17
quiche lorraine*  17

vleesgerechten
incl. frieten, kroke�en, groentepuree of gratin 
Kippenspies* 22
karwij steak*  180 gram 21
less is more | gezond & milieubewust 
steak*  280 gram 26

sauzen | natuur - bruine jus - peperroom
champignon natuur - champignonroom
béarnaise - provençaal

karwij keuken
incl. frieten, kroke�en, groentepuree of gratin 
balletjes* in tomatensaus  17
groenteballetjes* in tomatensaus  17
groenteburger* seizoens 17
met wintergroenten en provençaalse saus
9pk-stoofpotje* 18
goulash* 18
chili-con-carne* 18
pompoen ovenschotel*  18
zonder pasta, koolhydraatarm
videe* 19
stoofpotje seizoensgroenten *  20
met soja en brood*
proefschotel karwij  21
9PK-stoofpotje*, videe* en chili-con-carne*

VV

VV

VV
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visgerechten
incl. frieten, kroke�en, groentepuree of gratin 
vispannetje 20
scampi’s look  9 stuks 23
scampi’s kreeftenjus  9 stuks 23
sliptongen  2 stuks 23
met groentestoemp en botersaus

glutenvrij
pasta carbonara 17
met room, kaas en spek
steak* kruidenboter 26
met slaatje en rijst

pasta
inclusief brood
spaghetti bolognese* & kaas  15
lasagne bolognese* 17
pasta carbonara 17
tuinlasagne biogroenten*  17v

pannenkoeken
enkel verkrijgbaar tussen 14 en 17 uur
2 pannenkoeken 
met suiker, confituur* of stroop*   7
met hoeve-ijs*   8
met hoeve-ijs* en chocoladesaus   8,5

zoet
kaastaart met noordkrieken   7
warme appeltaart*   7
met hoeve-ijs* en vanillesaus
bovy verwenbordje   8
assortiment zoete hapjes

hoeve-ijs
kindercoupe  1 bol   3,5
keuze uit vanille*, chocolade* of stracciatella*
coupe karwij  3 bollen   10
vanille*, chocolade* en stracciatella*
met advocaat* en chocoladesaus
dame noir   9
dame bréselienne   9
dame blanche   9

warme wafels
1 wafel
met suiker   7,5
met hoeve-ijs   9
met hoeve-ijs en chocoladesaus   10
supplement
slagroom      0,8             hoeve-ijs   1,5

Kleine eters 
voor kinderen tot 12 jaar
lange jan      8
1 lange hamburger met friet
kinderpizza hawaï     9
kleine spaghetti bolognese*   9
balletjes* in tomatensaus   9
kindervidee*       9

wijnen
monvin bianco/sangiovese/rosato
wit, rood of rosé 
glas  4,5    |    karaf  0,5 l  14    |  fles   20

montelvini promosso frizzante 
glas  6       |    fles  25

fris
pepsi   2,6
gewoon of max
Chaudfontaine  2,6
plat of bruis 
Cécémel   2,5
fristi 2,5
tonic nordic   2,8
tönissteiner  3
orange - vruchtenkorf - citroen
almdudler   3
eskimo 6

vruchtensap
appelsap* karwij     huissap           2,9
van bio-appelen uit onze boomgaard
Sinaasappelsap Oxfam   2,9
appel - rode vrucht 3

bionades
FUZE tea perzik 2,8
chariTea Red   4
Lemonaid & ChariTea Foundation
www.charitea.com
Lemonaid Passievrucht   4
Lemonaid Limoen   4

lili’s ice-tea | Heusden-Zolder |
steunt de kinderen van Sri Lanka 
| www.lilistea.com |
lili’s tea marrakesh green mint 3,2
lili’s tea 1001 nights spicy orient 3,2

koffie
koffie het vinne 7,5
met bolletje ijs* en advocaat*
koffie karwij   5,8
met eigen bereide advocaat* 
Koffie   2,7
Déca   2,7
Koffie verkeerd   2,9
koffie slagroom 3
Cappuccino   3
Latte Macchiato   3,6
hasseltse koffie   7,8
met jenever
italian koffie   8,5
met amare�o

* KarWij is een merk van de smaakmakers van De Winning, een sociaal-inclusieve onderne-
ming 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!  | www.dewinning.be | 

starters inclusief brood
oesterzwamkroketten  2 stuks 14
zwam op reststroom | www.zwamburg.nl
kaaskroketten   2 stuks 12
garnaalkroketten   2 stuks  14
duo garnaal- & kaaskroket 13
scampi's in lookboter   5 stuks 14

v
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v =vegetarisch  | VV =vegan

vanaf 8 personen maximum 4 gerechten per gezelschap  |   één rekening per tafel



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

dorpsstraat 45 | 3530 houthalen
compani@dewinning.be | t. 011 946 079 

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

de winning
e e t k a f e e  &  h o e v e w i n k e l

mettekovenstraat 2 | 3870 mettekoven 
bistromartenshof@dewinning.be | t. 011 725 768

nog meer karwij lekkers?
Ontdek onze hoevewinkel in ons KarWij-rekje of
breng een bezoekje aan onze andere horecazaken!

Ossenwegstraat 70 | 3440 Zoutleeuw | bistrohet vinne@dewinning.be | t. 011 725 705

KarWij is een merk van de smaakmakers 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 recht-
streeks 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!

Bistro Bovy is een horecazaak 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

korte keten 
sociaal
(h)eerlijk


