HUSET
Bestel
onze

Bier
Bock pils €2,2
Palm €2,2
Titje (wit bier) €2,5
Crabbelaer (Gents bier) €3,5
Hommelbier €3,5
Wetsmalle tripel €3,5
Tripel Karmeliet €3,5
Limerick €3,5
Liefmans Kriek €3,5
Gouden carolus €3,5
Gentse Strop €3,5
Maneblusser €3,5
Gentse Gruut €3,5
Gageleer €3,5
Chouffe €4
Orval €4
Rochefort 8 €4

Wijn
Rood: Tritium (Rioja)€3,5
Wit: Bornos (Spanje Verdejo - Rueda)€3,5
Roseé (lia-Spanje) €3,5

Cava

Lunch

HUISGEMAAKTE SOEP
(met brood en boter)
Grote soep 5€
Kleine soep 3,5€
Soep om mee te nemen (met brood en boter)
klein (1/2 liter) €3,5
Groot (1liter) € 5
BOTERHAM
(met sla en zongedroogde tomaten)
Kaas €2,5
Ham €2,7
Kaas & Ham €3

Frisdrank
Almdudler €2,5
Lipton Ice-tea €2,2
Coca-Cola (zero) €2,2
Schweppes tonic €2,2
Fever tree tonic €3
Spa (plat/bruis) €2,2
BOS ICE-TEA
(Zuid-afrikaans)
Appel €3,5
Bosbessen €3,5
Citroen €3,5
Limoen-gember €3,5
Perzik €3,5

CROQUE met sla €6
huisgemaakte QUICHE met sla €8

BIONADE
Vlierbessen €3,5
Gember Orange €3,5

HUSET

WOSTOK (aanrader!)
dragon & gember €3,5
kardemom & pruim (bio) €3,5
dadel & granaatappel €3,5
peer & rozemarijn (bio) €3,5

Huisgemaakte Taart

CLUB-MATE €3,5

Fruitsap

SABARTéS Brut
glas €4,5
fles €22

Veganistische chocoladetaart 2,5€
Cocostaart 2,5€
Oma’s appeltaart 3,5€
Worteltaart met walnoten 4,5€
Kaastaart 4,5€

Aperitief

Het is mogelijk deze taarten ook te bestellen voor thuis
of een speciale gelegenheid!
Meer info op www.husetgent.be of aan de toog.

Appel-kers €2
Appel-mango €2
Appel-peer €2
Appel-rabarber €2
Sinaasappelsap €2

Cream Tea

Thee

Roomer (Gents) €4,5
Martini Bianco €4
Martini Rosso€4
Porto Rood €3
Porto Wit €3
Pastis €2

Sterk
Glen Grant single malt €5,5
Gordon dry gin €4
Tanquiray gin €6

(Engels vieruurtje met scones, cream, confituur en
een kopje thee of koffie)
Klein (1scone) €5
Groot (2scones) €7

Chocomelk

Huisbereide warme
chocolademelk
met zwarte chocolade.€3,5
(slagroom naar keuze)

(de drie wilgen)

Veel keuze aan de toog!
Kom er eentje kiezen! €2,2

Koffie
koffie (Lungo) €2,2
Espresso €2,2
Cappuccino €3,5
Caffé Latté €3,5

