WARME DRANKEN

Koffie
Espresso
Doppio
Cappuccino
Latte macchiato
Warme chocolademelk
Maekerij Chai Latte

€ 2.60
€ 2.20
€ 3.20
€ 3.00
€ 3.50
€ 3.00
€ 3.00

Onze warme dranken zijn verkrijgbaar met cafeïnevrije koffie.
Liever Havermelk of Amandelmelk, dat kan! [€ 0.30]
Vraag er gerust naar.
THEE & KRUIDENINFUSIES

Bueberry Hill
Maekerij Detox
All you need is love
Earl Grey
Munt
Gember Citroengras
China Green
Fresh Tilia
Waïkiki Beach
Ginger Love
Chai Thee

Wifi Code: PraatSmaakMaak

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

FRISDRANKEN

Ritchie Citroen - Framboos
Ritchie Pompelmoes
Ritchie Sinaasappel
Ritchie Cola
Huisgemaakte Limonade

€ 3.50

Huisgemaakte Ijsthee
Huisgemaakt Ijskoffie
Appelsap [de drie wilgen]
Appel-Rabarbersap [de drie wilgen]
Sinaasappelsap [de drie wilgen]

€ 3.50

€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

Lunchkaart: zie bord.
Wifi code: PraatSmaakMaak

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Biolégère [Saison van hoge gisting, met hergisting op fles]
Witte wijn [Purato]
Rode wijn [Purato]
Cava [Misolfa]
Gageleer [Volmout biologisch bier]
Lousberg [Belgisch blond bio-bier van hoge gisting]
Kameleon bruin [Belgisch bio dubbel, donker bruin bier van hoge gisting]

Wifi Code: PraatSmaakMaak

€ 2.50
€ 3.80
€ 3.80
€ 5.00
€ 3.50
€ 3.50
€ 3.50

ONTBIJT
Yoghurt met granola & vers fruit
Boterhammetjes met kaas, choco of confituur [naar keuze]
Spiegeleitje met spek [+ brood]
2 Spiegeleitjes [+ brood]

€ 7.00
€ 3.00
€ 5.00
€ 4.00

Onze huisgemaakte granola is glutenvrij.
Het ontbijt kan geserveerd worden met glutenvrij brood.

ZOET GESMAEKT
Gebak van de dag [zie toog]

€ 4.00

SOEP
Soep: Glutenvrij & Vegan, met of zonder topping van noten
Soep van de dag - zie suggestiebord [+ brood]

Wifi Code: PraatSmaakMaak

€ 6.00

KOUD GESMAEKT
Broodje Kaas met huisgemaakte tartaar [+ groentjes]
Broodje Mozzarella met huisgemaakte pesto [rucola,
tomaat]
Seizoens salade + Brood [zie suggestiebord]
Kaasplankje met 4 verschillende kazen [+ brood, chutney]
ism Kazen Elsen
Tapasplankje met kaas, fijne charcuterie & olijven

WARM GESMAEKT
Quiche vegetarisch + slaatje [zie suggestiebord]
Quiche niet-vegetarisch + slaatje [zie suggestiebord]
Dagschotel De Maekerij [zie suggestiebord]

€ 6.50
€ 6.50
€ 10.00
€ 9.00
€ 11.00

€ 12.00
€ 12.00
€ 12.00

MINI-MAEKERS
Kleine portie soep
Bokes met kaas of choco
Kleine pasta

€ 4.00
€ 3.00
€ 8.00

Brood & pasta kan telkens ook glutenvrij verkregen worden.
Heb je vragen over allergenen, aarzel niet om ze te stellen.

Wifi Code: PraatSmaakMaak

De Maekerij is...

Een open plek, te midden van de stad. Mee met de tijd en warm
als een eigen nest. Iedereen welkom voor een drankje en een hap.
Om samen te ontmoeten of alleen te vertoeven. Om iets creatief te
maken, of ’t je gewoon te laten smaken. Om iets nieuws te leren of
samen iets te proberen. En om steeds opnieuw weer terug te keren...
Nog enkele leuke weetjes:
Wekelijks bieden we tal van workshops aan in De Maekerij. Je kan het volledige programma terugvinden op onze website of het workshopbord.
In ons Atelier, achteraan het pand, kan je gebruik maken van de verschillende apparaten die er staan. Ga zeker eens een kijkje nemen tijdens het
wachten.
De platenspeler wacht op een verzoeknummer van jou, zet gerust je lievelingsplaatje op.
Maandelijks organiseren we een creatieve bijeenkomst waar je samen met
andere creatieveling kan werken en kletsen. Je werkt aan je eigen werkje,
maar in gezelschap van andere fijne mensen.
Wil je graag brunchen met een groepje vrienden, familie, collega’s? Dan
kan je bij ons zeker terecht. Vraag gerust de mogelijkheden. Het kan steeds
tijdens openingsuren.
De zaal achteraan kan ook gehuurd worden voor vergaderingen/bijeenkomsten/... Er is een beamer en flipchart-papier ter beschikking.

Maar vooral:

Wat je ook doet, geniet van je moment in De Maekerij!

MENUKAART

WWW.DEMAEKERIJ.BE

