lavendel

3.80/4.10

cappuccino/latte met
sojamelk, vanille & lavendel

MAANDAG - ZATERDAG

karamel

9u00 - 16u00

cappuccino/latte met
hazelnoot & gezouten
karameltopping

DONDERDAG & ZONDAG

3.60/3.90

gesloten

kaneel/gember 3.60/3.90
cappuccino/latte met pure
chocolade & kaneel OF gember

#cabane_lier

kokos

www.cabane-lier.be

3.80/4.10

cappuccino/latte met kokos,
slagroom, chocoladesaus
& kokostopping

dirty golden milk

4.20

espresso shot met amandelmelk,
vanille, gember, kaneel, kurkuma,
zwarte peper & honing

KOFFIE

ijskoffie deluxe

5.50

shot espresso met vanille-ijs,
slagroom, karamelsaus & stroopwafel

espresso

2.30

doppio

2.70

cortado

2.40

lungo

2.50

cappuccino

3.20

flat white

3.40

latte

3.50

hazelnoot - chocolade - kokos
gezouten karamel - vanille

dubbel shot latte

3.90

+ plantaardige melk 0.60

ijs cappuccino/latte 3.50/3.80

EXTRA'S
+ espresso shot 0.40
+ slagroom 0.40
+ smaak 0.40

soja - haver - kokos - amandel

CHAI

glutenvrij!

chai masala

3.40

Indische kruidenmengeling met
zwarte thee & gestoomde melk

chai vanilla

3.40

chini chai

3.60

masala met 20% minder suiker

iced chai kokos

4.80

chai vanilla met kokosmelk, ijsblokjes,
slagroom, chocoladesaus & kokospoeder

golden milk

3.80

gestoomde amandelmelk met vanille,
kurkuma, kaneel, gember, zwarte
peper & honing

THEE
white blush

Moringa

3.40

callets van Belgische Callebaut
chocolade met gestoomde melk

4.20

warme choco met chocolade naar
keuze, slagroom, chocoladesaus
& Maltersers

E X TR A ’S
+ espresso shot 0.40
+ slagroom 0.40
+ plantaardige melk 0.60
soja - haver - kokos - amandel

3.20

kruidenthee met citroengras
& Butterfly pea flower

CHOCO
choco Malteser

3.20

een detox kruidenthee met salie,
citroenmelisse, bramen, rozenbottel,
brandnetel & kardemom

bluefly

wit / melk / puur

3.20

witte thee met perzik, hibiscus,
abrikoos, passievrucht & appel

tropendroom

3.20

vruchtenthee met hibiscus,
rozenbottel & rozijntjes

Orientaals roosje

3.20

Chinese groene en witte thee,
gele rozenknopjes & jasmijnbloemen

verse gember

3.80

met vers sinaasappelsap,
citroen & kardemompeulen

verse munt

3.20

LUNC H
van 11u30 tot 15u00

TO ASTS

KROKS*
enkel/dubbel

club sandwich

13

dubbele toast met gemarineerde kip,
gerookt spek, frisse sla, tomatensalsa,
jonge kaas & paprikamayonaise

meneer

5.50/8.50

jonge kaas & gekookte ham

mevrouw

6.50/9.50

jonge kaas, gekookte ham & spiegelei

hummus

V

14

met huisgemaakte salsa verde, rode ui,
ingelegde komkommer, avocado,
kerstomaatjes, falafel, sesamzaadjes
& geroosterde kikkererwten

geitenkaas

13

met basilicum, rode ui, gekarameliseerde
notencrumble, bramendressing,
verse bramen, honing & rucola
(+ spek 1.00)

gerookte zalm

14

met bieslook roomkaas, frisse sla,
komkommer, radijsjes, avocado
& spiegelei

gehakt

8.50/13.50

gekruid gehakt, cheddar, bladspinazie,
lente-ui, BBQ-saus & gefrituurde uitjes

rode biet

V

brie

7.50/12.50

brie met frambozencompote, basilicum,
frambozen & gekarameliseerde pecannoten

*Onze kroks worden zonder slaatje
geserveerd. Toch graag een slaatje?
+ 2.00

SA LADE
ceasar salad
met Romeinse sla, ceasar dressing,
kip, spek, kerstomaatjes, Parmesan,
croutons, hardgekookte eitjes
& avocado

7.50/12.50

rode bietenspread met bladspinazie,
appeltjes, geroosterde amandelen
& gekarameliseerde rode ui

vegetarisch

16

V

(kan) veganistisch

G

(kan) glutenvrij
glutenvrij brood + 1.00
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar!

ALCOHOL

HUISGEMAAKT
klein/groot

rood / wit / rosé

4.00

Ropiteau Les Petit Secrets

vlierbloesem
limonade

3.50/4.20

cava Mvsa brut

5.00

huisgemaakte vlierbloesemsiroop,
bruiswater & limoen

Vedett blond

3.20

citroengemberlimonade

Duvel

3.60

De Liter van Pallieter

3.60

een artisanale blonde tripel met
een diep gouden kleur
& floraal aroma

3.50/4.20

gemberdrank van Ginger Jack met
citroenlimonade & munt

perzik ijsthee

3.50/4.20

met citroen & munt

pink ijsthee

3.50/4.20

vruchten ijsthee met citroen & rozenblaadjes

APERO

watermeloensapje

4.00

met aardbei & basilicum

huisgemaakte
sangria

detox water (suikervrij)
6.80

3.20

met citroen, sinaasappel, limoen & munt

met vers seizoensfruit

hugo

9.00

met huisgemaakte vlierbloesemsiroop, cava, bruiswater, limoen
& munt

ZOET
vraag naar ons huisgemaakt
dagaanbod!
gebak van de dag

4.00

glutenvrij/lactosevrij/vegan

5.00

KOUDE
DRANKEN
Ordal plat/bruis

2.20

Coca Cola/zero

2.40

Lembi appel

2.60

100% puur troebel sap uit Emblem

Lembi appel-peren sap

2.60

Ritchie limonade

3.20

sinaasappel OF pompelmoes - 275ml

