frisdrank

warme dranken

soep van de dag

water plat / bruis

2,2

koffie

2,5

appelsap van eigen pluk

2,8

deca

2,5

espresso

2,5

van onbespoten appels uit gentse boomgaarden (bijloke,
sint-pietersabdij, sint-lucas,…), geplukt door vzw kompas

Home made ice tea

3

bionina limonade

3,2

keuze uit: gember, granaatappel, limoen of colasmaak

doppio

café latté

3

½ tas gestoomde melk met espresso

warme melk

pils 13

25 cl, 4,0%
2,8
100% artisanale pils, ongefilterd en niet gepasteuriseerd,
gemaakt van belgiscHe Hop, belgiscHe gerst, water en gist

gentse strop

warme cHocolademelk

3

cHai latte

3

fairtrade tHee

petrus red

apertief & wijn
glas cava i fles cava
roomer

5 i 25
6

gents aperitief op basis van vlierbloesem

coupe fleur

6,5

gents aperitief met roomer & cava

glas Huiswijn i fles Huiswijn

2,8

keuze uit rooibos, citroen, munt, earl grey, sri lanka green
tea, sri lanka black tHee, forest fruit

extra slagroom
liever plantaardige melk? vraag er naar!

33cl, 8,5%
3,2
een bier voor de durvers. volmondig en kracHtig, zonder de
aangename smaak van krieken te vergeten.

3

met Honing

3,5

33 cl, 6,9%
blond bier van Hoge gisting met Hergisting op de fles.
fier, koppig, karaktervol…

Grote soep

4,8

met brood van kompaan & boter

3,2

latte maccHiato ²/³ gestoomde melk met espreso 3,5

bieren

3,5

met brood van kompaan & boter

3

dubbele espresso

cappuccino

kleine soep

bekijk ook
onze suggesties
op Het bord

+0.5
+0.5

knabbels
Croque uit het vuistje
Croque monsieur met slaatje
Croque veGGie met slaatje
Gents aperitiefbordje

3
5,5
5,5
8,5

met onder andere kaas van ‘t hinkelspel,
tierenteyn mosterd, duurzaam vlees, ...
ook veGetarisCh verkrijGbaar!

dessert
zoet verwenbordje
mastel
dessert van de daG
ijsjes van talamini

5,5
4
4
4

versChillende smaken

4 i 20

wit, rosé of rood
Pietersbar is een tewerkstellingsproject van vzw Kompas voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Je bent er welkom voor een lokaal, duurzaam drankje en hapje en wordt bediend door enthousiaste mensen die bij ons
hun talenten tonen. Tes nie onmeugelaak! Betalen kan aan de kassa. Bedankt voor je medewerking!

