Wie wij zijn
Over ons
Bar Emma is een plek waar je ieder
moment van de dag heerlijk kan
thuiskomen in een gezellig interieur met
het lekkerste gezonde eten.

Wist je dat…
•
•

•

•
•
•
•

We bij Bar Emma bijna alles zelf maken,
van de huisgerookte zalm tot de
limonadesiropen van vers fruit.
We onze overige producten kopen bij
lokale, kleine producenten. Sommige van
deze producten kan je ook bij ons
aankopen.
We ook graag al je cateringopdrachten
verzorgen, van het leveren van
groentendips tot de volledige verzorging
van je feest.
Je Bar Emma ook kan reserveren voor
feestjes met of zonder catering?
We op regelmatige basis ook een
zondagsbrunch, workshop, kookles,…
organiseren?
Je bij ons ook kan komen vergaderen?
We gratis WIFI hebben?

BAR EMMA
Veemarkt 8
2800 Mechelen
Telefoon: 0496/65.21.23
E-mail: emma@bar-emma.be
Web: www.bar-emma.be

BAR EMMA

Ook lekker voor onderweg

Menu
Iedere dag is er een andere veganistisch
dagsoep.

Yoghurt en fruit:
Bokes: (altijd vergezeld van lekkere
Fruitsalade
Yoghurt - vers fruit
Yoghurt - vers fruit - granola
Chai-havermout
Havermout - appeltjes - kaneel
Havermout – warme vruchten

6,00
5,00
6,00
5,50
6,00
6,00

Een kleine greep uit al ons lekkers.

Dol op groenten:

Welkom bij Bar Emma

In onze toog vind je ieder dag een tiental
lekkere gezonde gerechten. Kom snel
even kijken wat het aanbod van vandaag
is en kies waar je zin in hebt. Wil je één
gerecht, vier of van alles een beetje? Het
is allemaal mogelijk.

Iedere dag bereiden we met veel plezier en liefde
de heerlijkste maaltijden met de meest verse
groenten.
Onze gerechten kan je ter plaatse eten of
meenemen naar je werk, het park,…
Spring even binnen, maak je keuze uit ons steeds
wisselende aanbod en wij pakken het graag voor je
in.
Smakelijk!

Erik en Wen

Afhaalsalade

9,50

+ feta, brie of gerookte hesp
+ geitenkaas, falafel, pulled
pork, gerookte zalm of kip

+ 3,00
+ 5,00

Iedere afhaalmaaltijd is vergezeld van
een lekkere appel

groenten)
Met groententapenade
Met gerookte zalm
Met gegrilde kip
Met pulled pork
Met geitenkaas
Met brie
Met gerookte hesp of kaas

6,50
9,00
9,00
9,00
9,00
7,00
7,00

Wraps: (rijkelijk belegd met veel
groenten)
Met enkel groentjes
Met feta en groentjes
Met falafel en groentjes
Met gerookte zalm
Met gegrilde kip
Met pulled pork

6,50
7,00
9,00
9,00
9,00
9,00

Quiche met salade:

9,50

Verse soep met brood:

5,00

