
bier
Pils 13 25 cl, 4,0% 3
100% artisanale pils, ongefilterd en niet gepasteuriseerd, 
gemaakt van Belgische hop, Belgische gerst, water en gist

Gentse stroP 33 cl, 6,9% 3,5  
Blond bier van hoge gisting met hergisting op de fles.  
Fier, koppig, karaktervol…

Petrus reD 33cl, 8,5%  4
Een bier voor de durvers. Volmondig en krachtig, zonder de 
aangename smaak van krieken te vergeten

lousberG 33cl, 8%  4,5
Lekkere, 100% biologische blonde tripel van het Hinkelspel 
de ideale begeleider bij een Gents aperitiefbordje

koffie 2,6

Deca  2,6

esPresso 2,6

Dubbele esPresso  3

caPPuccino 3

latte macchiato 3,5

warme melk met honing 2,5

warme cecemel 2,5

verse warme chocolaDemelk 4
Met echte Callebaut chocoladekorrels! Keuze uit puur of melk

chai latte 3,5

Dirty chai Spice it up met een shot espresso 4

thee keuze uit Groene | zwarte | kamille  3
kersen-framboos | thee van het moment 

verse Gemberthee i muntthee  3,5
Als er kruiden voorradig zijn uit de abdijtuin 
 
De koffie & thee komt van de Gentse koffiebranderij Vandekerckhove
 
extra slaGroom +0,5  
liever PlantaarDiGe melk? +0,3

warme drank

Pietersbar is een tewerkstellingsproject van vzw Kompas voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Je wordt bediend door enthousiaste mensen die bij ons hun talenten tonen. Tes nie onmeugelaak! 

Welkom bij ons voor een lokaal drankje & sociaal hapje. Betalen kan aan de kassa. Eén tafel één rekening. 
Bedankt voor je begrip en medewerking! 

frisdrank
water Plat | bruis  2,2 

aPPelsaP van eiGen Pluk 3
Van onbespoten appels uit Gentse boomgaarden (Bijloke, Sint-Lucas 
Sint-Pietersabdij, ,…), geplukt door vzw Kompas

home maDe ice tea 3,5 
Huisgemaakte ice tea met de smaak van perzikken

bionaDe 100% bioloGisch 3,5
Keuze uit: gember-sinaas, lemon, orange, vlierbessen

community cola | community cola suikervrij 3,5
Cola met maatschappelijke ambities, van echte kolanoten, gezoet 
met fairtrade-suiker

apertief
Prosecco • treviso italië 6 i 30
Intense smaak met fruitige tonen van appel en steenfruit, 
subtiel gekruid en een elegante afdronk. Perfect als aperitief!

roomer 6
Lichtzoet aperitief op basis van vlierbloesem & kruiden uit Gent

couPe fleur 6,5
Sprankelend Gents aperitief met roomer & prosecco

witte huiswijn • villa mansay frankrijk 
Frisse, droge witte wijn (Chardonnay) met aroma’s van 
wit steenfruit en acacia bloesem

roDe huiswijn • villa mansay frankrijk 
Zachte, elegante rode wijn met toetsen  
van wilde bessen en rood fruit

rosé wijn • la croix belle frankrijk 
Aangename lichte, fruitige rosé met  
aroma’s van aardbei en peer
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kleine soeP van De DaG 4
Grote soeP van De DaG 5,5
Hartverwarmende soep gemaakt door ons keukenatelier in Wondelgem. 
Met biobrood van sociale bakkerij Compaan & boter

verwenkoffie  6
Keuze uit koffie of thee met slagroom, advocaat & wat zoets

Gestreken mastel   4 
Traditionele Gentse lekkernij

Dessert van De DaG  4
Van onze bakkerij in Wondelgem, vraag er naar bij de ober!

bekijk ook onze suGGesties  
van het moment!

croque uit het vuistje  4
croque monsieur met slaatje 6
Kaas van het Hinkelspel, ham, brood van sociale bakkerij Compaan en een 
slaatje van het seizoen

croque veGGie met slaatje  6
Twee soorten kaas van het hinkelspel, brood van sociale bakkerij compaan en 
een slaatje van het seizoen

quiche van het moment met slaatje 10 
Gemaakt door ons keukenatelier in Wondelgem. Keuze uit vlees/vis of veggie.

borDje Gentse koP 6 
Met Tierenteyn mosterd 

borDje Gentse kaas 7,5
Met kaas van het Hinkelspel en Tierenteyn mosterd

Gents aPeritiefborDje 12
Met kaas van het Hinkelspel, Tierenteyn mosterd, Belgische pickles, 
Gandaham & Gentse kop


