take a break

enjoy

BARISTA ZUID
Hippoliet Lippensplein 25
9000 Gent
t 0032 488 469 830
open ma—VR 8: 00 —18: 00
za—ZO 9 :30 —18: 00
www.mybarista.be

eat-in

On t bi j t
tot 11:30, Alles wat je nodig hebt om de dag te starten,
de krant, een kopje koffie en iets lekkers erbij!

EXPRESS
lungo & croissant

SUNDAY
warme drank, koek naar keuze
& vers fruitsap

ENERGY
lungo, koek naar keuze, sandwich kaas
& vers fruitsap

barista ontbijt
warme drank, koek naar keuze,
broodmandje, bordje kaas & zoet beleg

COFFEE

& CAKE

Welkom bij Barista! Een koffiebar
met Italiaanse koffierecepten en biobakkerij met elke dag vers brood en
koeken van biobakkerij de Trog .
Verder serveren wij homemade cakes
en taarten en gezonde sandwiches ,
een uitgebreide keuze thee, verse
fruitsapjes, smoothies, bio limonades

BARISTA ZUIVELBRUG
MEERSENIERSSTRAAT 16
9000 Gent
t 0032 470 523 651
open DI—VR 8: 00 —18: 00
za—ZO 9 :30 —18: 00
MAANDAG GESLOTEN

take-away

K of f ie
Ristretto
kleine extra sterke koffie

Espresso
sterke italiaanse koffie

lungo
grote koffie

espresso macchiato
espresso met een wolkje melkschuim

Cappuccino
espresso met gestoomde melk & melkschuim

vienna
koffie met slagroom

Latte

BRUNCH

‘lait russe’ of koffie verkeerd

warme drank, koek naar keuze, broodmandje,
bord met jonge kaas, brie & gerookte zalm,
zoet beleg & vers fruitsap

geniet van een brunch,
picnic of aperitief op het water

koffiekoek naar keuze
croissant

met boter en jam

Dubbele espresso
kannetje koffie
keuze uit de huiskoffie of
een originekoffie volgens aanbod

honey cappuccino

ontbijtbroodje

met kaas of ham
volgens aanbod: sesampistolet, sandwich,…

cappuccino met honing

bio platte kaas

latte met melkschuim & een vleugje caramel

zacht eitje

Caramel macchiato

met rietsuiker

Vanilla macchiato

met een sneetje brood

latte met melkschuim & een vleugje vanille
extra bordje zalm
extra bordje kaas of ham
extra bio jam

cookie macchiato
latte met melkschuim
& een heerlijke toets speculoos

info & booking
www.tendertobarista.be

nutty macchiato
latte met melkschuim & een heerlijke toets
geroosterde hazelnoot

Mocha

L un c h

latte met een toets chocolade

Cakes & Sweets

W a rme dr a nk e n

cupcake

Soy chai latte

skinny Cappuccino

croque uit het vuistje

natuur, rozijn, chocola … volgens aanbod

oosterse drank op basis van kruidige

skinny latte

croque monsieur

cookie

‘chai’ thee met warme sojamelk en honing

bereid met halfvolle biomelk

ham & kaas, 2 st met sla

choc-chip, muesli … volgens aanbod

fluffy vanilla / chocolate

deca

broodpudding

warme vanille of chocolademelk

deca cappuccino

met marshmallows

deca latte

tot 16:00

dagsoep

met brood

croque italia
mozzarella, pesto & verse tomaat, 2 st met sla

croque brie
met appel en honing, 2 st met sla

quiche van de dag

met sla

salade van de dag

met brood

tapasbord
bord met groententapenade, mozzarella,
gegrilde groenten volgens aanbod geserveerd
met broodmandje

Brood je s
al onze broodjes worden bereid op
biologisch brood van bakkerij de trog

gouda
zonnepitstokbrood met jonge kaas,
sla, tomaat & dressing

Met rozijnen en kruiden,
volgens traditoneel Belgisch recept

warme sojamelk

Appelcake

bio, met vanille en kaneel of met chocolade

artisanale botercake met appelstukjes

warme bio chocolademelk

en kaneelcrumble

vers gemaakt met warme bio-melk

jackie’s brownie

met slagroom

Fantastisch lekkere chocoladebrownies,

Thee

bereid volgens Jackie’s recept,

Oma’s garden (zoete rode vruchten)

met véél Callebaut-chocolade

Haardvuur (kruidig met appel en kaneel)

bio rijsttaart

Munt, Earl Grey, Japan Bancha,

Verse traditionele rijsttaart van de Trog

Moelleux au chocolat

Darjeeling, gember-limoen,
Kruidentuin, rozenbottel

Zachte chocoladetaart bedekt

extra siroop

K oude dr a nk e n
water

plat of bruisend

bio limonade whole earth
frisse biolimonade in vijf lekkere smaken:
lemon, cranberry, cola, appel/framboos
of pittige gember
koude melk of sojamelk

fruitsap vers

lichte kaastaart op een koekjebodem

sinaasappel, appel of pompelmoes

Oma’s appeltaart

bionade
licht bruisende ‘low calory’ limonade op basis
van natuurlijke vruchten en kruiden:
gember/sinaas, vlierbes, kruiden of lychee

Appeltaart met amandel, veel appel en

bio stokbrood met geitenkaas,
appelschijfjes, honing & sla

—————

Firefly

Italiano

SUGGESTIES

koffie & cake
espresso of lungo en een cupcake of cookie

noot-rozijnenfluitje met brie, honing en rucola

koffie & rijsttaart

Genovese

koffie & taartbord

bio ciabatta met pesto, gegrilde groenten
& parmesanschilfers

bereid met bio sojamelk

cheesecake ‘maison’

geitenkaas

normandie

soja LATTE

Bio melk

met een laagje chocoladeganache

abrikozenglazuur, om van te genieten!

bio ciabatta met mozzarella, gedroogde tomaatjes
& verse basilicum

soja Cappuccino

zie bord

natuurlimonade op basis van fruit,
smaken volgens aanbod

bio smoothie
gemixt vruchtendrankje met aardbei of mango

bio ‘coconut water’
vers coco-water bevat veel anti-oxidanten,
drink het natuur, banaan of ananas/kers

espresso of lungo met een taart naar keuze

ice tea Arizona

en een stukje brownie met slagroom

bio stokbrood met ham, kaas, mosterd,
sla, tomaat & dressing

heerlijke niet-bruisende ice tea op basis van
natuurlijke ingrediënten, blueberry white tea,
pomegranate tea, green tea, mandarin orange
tea, of de gewone ‘lemon ice tea’

Ganda

Bier vedett

bio stokbrood met gedroogde ham,
rucola, parmesanschilfers & olijfolie

blond of wit

Provence

glas wit of rood, mundo de yuntero

club

bio boterham met paprikatapenade en rauwkost,
fris en gezond

Norway
bio boterham met zalm, rucola & zure room

Een barista is een ‘sommelier ’ van de koffie:
iemand die de kunst van het koffiezetten tot
in de puntjes beheerst, een professional die
alles weet over de soorten koffiebonen, kwaliteit,
gebruik en onderhoud van de koffiemachine en
de verschillende koffierecepten. De discipline
van barista wordt wereldwijd beoefend.

Bio wijn

B a ri s t a ♥ A r t

Bio cava
fles castell d’Age, reserva brut nature

BARISTA ZUID
erwin ol af ‘the kitchen’ — foto
hugo declerck — schilderij
matthieu ronsse ‘untitled’ toiletdoors — schilderij
adam leech ‘do you love me? ’ — video
————————
BARISTA ZUIVELBRUG
emilio lope z-menchero ‘série l aethem’ — tekeningen
k arin hanssen ‘walking’ — schilderij
koenra ad dedobbeleer — foto

Bediening aan de bar

