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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 rechtstreeks aan de klant in onze hoevewin-
kel, 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 | 

catering 2022

fris
Cécémel   2.6

fristi   2.6
chaudfontaine   2.8
bruis of plat water 
pepsi   2.8
gewoon of max

fuze tea peache   2.8

tonic nordic   2.9

oasis   3

gini   3

tönissteiner   3.2
orange - vruchtenkorf 
citroen - naranja

pomton   6

eskimo   6

bionades & gezonder
Elke fles bevat alleen de beste biologische 
ingrediënten en ondersteunt eerlijke handel

almdudler   3

lilly’s ice-tea   3.2
1001 nights of marrakesh
| steunt kinderen in Sri Lanka  | www.lilistea.com |

Lemonaid   4
passievrucht of limoen

vruchtensap
appelsap karwij   2,9
bio-appelen uit eigen boomgaard geperst 
door vzw De Wroeter  | www.dewroeter.be |

Sinaasappelsap Oxfam   2,9

appelsap den boogerd   3
appel & rode vrucht
geplukt en geperst door Den Boogerd
| www.denboogerd.be |

koffie
Koffie   2.7

Déca   2.7

Koffie verkeerd   3.2

Koffie met slagroom   3.2

Cappuccino   3.2

Latte Macchiato   3.8

sweet coffee
koffie karwij   9
met een bol vanille hoeve-ijs van eigen 
biomelk, advocaat van eigen productie-
keuken en slagroom

sweet latte   4
vanille, caramel of hazelnoot

hasseltse koffie   9
met jenever en slagroom

italian koffie   9
met amare�o en slagroom 

irish koffie   9
met whiskey en slagroom  

french koffie   9
met Grand Marnier en slagroom

kruidenthee
verpakt door onze Smaakmakers i.s.m. 
Bee@DenHof | www.beeatdenhof.be |
karwij infusie   3.5
eigen blend van anijs, venkel, kamille, 
lindebloesems en honing

kamille infusie   3.5

rozenbottel infusie   3.5

zomer infusie   3.5

groene thee   3.5

zwarte thee   3.5

warme chocomelk
Warme chocomelk   3

Warme chocomelk met slagroom   3.5
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BIER van’t vat
7pk huisbier van ’t vat   4.2
blond & bi�er | 7% alc. vol.
sociaal - goed doel - haverbier 

estaminet PILS van ’t vat   2.7

rodenbach van ’t vat   3.3

bieren op fles
9pk huisbier   4.2
donker & zoet | gelagerd met mild 
gerookte eik | 9% alc. vol.
sociaal - goed doel - haverbier

palm   3

rodenbach fruitage   3.6

ter dolen kriek   3.6

steenbrugge witbier   3.9

steenbrugge bruin   4.2

bolderbergse tripel   4.4

cornet   4.4

Gordon Scotch   4.5

cornet smoked   4.6

Duvel   4.8

Blauwe Chimay   4.8

Orval   5.8

Geuze Boon  37,5 cl met kurk   7.5

wijnen
monvin bianco/sangiovese/rosato
wit, rood of rosé

glas   4.7

karaf 14 / 0.5 l

fles   20

montelvini promosso frizzante 

glas   6

fles   25

Gin-tonic
uw keuze van gin met Tonic Nordic

Korhaan gin | Hechtel   13

W-gin | Wilderen   14

everts gin | stefan everts   15

apero
aperitief van ’t huis   8
promosso frizzante met limoncello 

Ricard   4

Porto   5
wit of rood  

martini   6

bellini   7

aperol spritz   8

spirit N.A. elderflower   8
alcoholvrij

rhum ginger   11

digestief
petermans jenever   5

amaretto   7

whiskey   7

cognac   7

calvados   7

grand marnier   7

rum   7

haverbier
sociaal
goed  doel

Op onze boerderij 
worden trek- 
paarden ingezet 
om een verloren 
ambacht levend 
te houden. 
Daarom geniet je  
van onze PK 
haverbieren én 
van de weten-

schap dat je met elke slok bijdraagt 
aan meer kansen voor meer mensen.
| www.pkbier.be |      pkbier | 

alcohol-arm
itters bruin   2,8

estaminet o,o pils   2.7

Cornet alcohol-free   4.3 


