
take a break

eat-in take-away

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

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

O n t b i 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

brUnCH
wArme drAnk, koek nAAr keuze, broodmAndje,
bord met jonge kAAs, brie & gerookte zAlm, 
zoet beleg & vers fruitsAp

koffiekoek naar keUZe 

CroiSSant met boter en jAm

ontbijtbrooDje met kAAs of hAm
volgens AAnbod: sesAmpistolet, sAndwich,…

bio PLatte kaaS met rietsuiker

ZaCHt eitje met een sneetje brood
 
extrA bordje zAlm
extrA bordje kAAs of hAm
extrA bio jAm

L u n c h
tot 16:00

DaGSoeP met brood

CroqUe Uit Het VUiStje

CroqUe monSieUr
hAm & kAAs, 2 st met slA 

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

b r O O d j e s
Al onze broodjes worden bereid op

biologisch brood vAn bAkkerij de trog

GoUDa
zonnepitstokbrood met jonge kAAs, 
slA, tomAAt & dressing

GeitenkaaS
bio stokbrood met geitenkAAs, 
Appelschijfjes, honing & slA

itaLiano
bio ciAbAttA met mozzArellA, gedroogde tomAAtjes
& verse bAsilicum

normanDie
noot-rozijnenfluitje met brie, honing en rucolA

GenoVeSe
bio ciAbAttA met pesto, gegrilde groenten
& pArmesAnschilfers

CLUb
bio stokbrood met hAm, kAAs, mosterd,
slA, tomAAt & dressing

GanDa
bio stokbrood met gedroogde hAm, 
rucolA, pArmesAnschilfers & olijfolie

ProVenCe
bio boterhAm met pAprikAtApenAde en rAuwkost, 
fris en gezond

norway
bio boterhAm met zAlm, rucolA & zure room

SUGGESTIES
Zie borD

K O f f i e
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
‘lAit russe’ of koffie verkeerd

DUbbeLe eSPreSSo

kannetje koffie
keuze uit de huiskoffie of 
een originekoffie volgens AAnbod

Honey CaPPUCCino
cAppuccino met honing

CarameL maCCHiato
lAtte met melkschuim & een vleugje cArAmel

VaniLLa maCCHiato
lAtte met melkschuim & een vleugje vAnille

Cookie maCCHiato
lAtte met melkschuim 
& een heerlijke toets speculoos

nUtty maCCHiato
lAtte met melkschuim & een heerlijke toets 
geroosterde hAzelnoot

moCHa
lAtte met een toets chocolAde

Soja CaPPUCCino

Soja Latte
bereid met bio sojAmelk

Skinny CaPPUCCino

Skinny Latte
bereid met hAlfvolle biomelk

DeCa

DeCa CaPPUCCino

DeCa Latte
 
extrA siroop

K O u d e  d r a n K e n
water plAt of bruisend

bio LimonaDe wHoLe eartH
frisse biolimonAde in vijf lekkere smAken: 
lemon, crAnberry, colA, Appel/frAmboos 
of pittige gember

bio meLk
koude melk of sojAmelk

frUitSaP VerS
sinAAsAppel, Appel of pompelmoes 

bionaDe 
licht bruisende ‘low cAlory’ limonAde op bAsis 
vAn nAtuurlijke vruchten en kruiden:
gember/sinAAs, vlierbes, kruiden of lychee 

firefLy 
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

iCe tea ariZona 
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’

bier VeDett
blond of wit

bio wijn
glAs wit of rood, mundo de yuntero

bio CaVa
fles cAstell d’Age, reservA brut nAture

c a K e s  &  s w e e t s
CUPCake
nAtuur, rozijn, chocolA … volgens AAnbod

Cookie
choc-chip, muesli … volgens AAnbod

brooDPUDDinG
met rozijnen en kruiden, 

volgens trAditoneel belgisch recept

aPPeLCake
ArtisAnAle botercAke met Appelstukjes

en kAneelcrumble

jaCkie’S brownie
fAntAstisch lekkere chocolAdebrownies, 

bereid volgens jAckie’s recept, 

met véél cAllebAut-chocolAde

bio rijSttaart 
verse trAditionele rijsttAArt vAn de trog

moeLLeUX aU CHoCoLat
zAchte chocolAdetAArt bedekt 

met een lAAgje chocolAdegAnAche

CHeeSeCake ‘maiSon’
lichte kAAstAArt op een koekjebodem 

oma’S aPPeLtaart
AppeltAArt met AmAndel, veel Appel en 

AbrikozenglAzuur, om vAn te genieten!

—————

koffie & Cake
espresso of lungo en een cupcAke of cookie

koffie & rijSttaart

koffie & taartborD
espresso of lungo met een tAArt nAAr keuze 

en een stukje brownie met slAgroom

w a r m e  d r a n K e n
Soy CHai Latte
oosterse drAnk op bAsis vAn kruidige

‘chAi’ thee met wArme sojAmelk en honing

fLUffy VaniLLa / CHoCoLate
wArme vAnille of chocolAdemelk 

met mArshmAllows

warme SojameLk 
bio, met vAnille en kAneel of met chocolAde

warme bio CHoCoLaDemeLk 
vers gemAAkt met wArme bio-melk 

met slAgroom

tHee
oma’s GaRDen (zoete rode vruchten)

HaaRDVuuR (kruidig met Appel en kAneel)

munt, eaRl GRey, Japan BancHa, 

DaRJeelinG, GemBeR-limoen,

KRuiDentuin, RozenBottel

beDieninG aan De bar

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.

b a r i s t a  ♥ a r t
bariSta ZUiD

eRwin olaf ‘tHe KitcHen’ — foto
HuGo DecleRcK — schilderij

mattHieu Ronsse ‘untitleD’ toiletDooRs — schilderij
aDam leecH ‘Do you loVe me?’ — video

————————

bariSta ZUiVeLbrUG
emilio lopez-mencHeRo ‘séRie laetHem’ — tekeningen

KaRin Hanssen ‘walKinG’ — schilderij
KoenRaaD DeDoBBeleeR — foto

cOffee & caKe
Welkom bij Barista! Een koffiebar 

met Italiaanse koffierecepten en bio-
bakkerij 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

Geniet Van een brUnCH, 
PiCniC of aPeritief oP Het water

info & bookinG
www.tenDertobariSta.be


