Bar Emma

Welkom in Bar Emma

Lunch

Omdat er zo verschrikkelijk veel lekkere dingen te
maken vallen, we onszelf graag uitdagen en onze
klanten graag verrassen, hebben we geen uitgebreide
vaste kaart.

De basis voor onze lunchgerechten wordt gevormd
door het dagelijks wisselende groentenbuffet.

Neem dus zeker een kijkje op ons suggestiebord en
ontdek wat we vandaag voor je in de aanbieding
hebben.

Ontbijt
Ons ontbijt bestaat uit een aantal wisselende
gerechten. Kijk voor de mogelijkheden van vandaag
op het suggestiebord

Tussendoortjes
Gebak van de dag

4,50

Salades:
Klein bordje groenten
Klein bordje groenten + klein bordje soep
Groot bord groenten
Groot bord groenten + klein bordje soep
+ gerookte zalm, kip of feta

10,50
13,50
12,50
15,50
+ 5,00

Verse dagsoep
Klein bordje soep (enkel supplement bij hoofdgerecht)
Supplement brood

4,50
3,00
1,00

Quiche met salade
Quiche met salade + klein bordje soep

10,50
13,50

Bokes of wrap
met groententapenade + groentjes
met huisgerookte zalm + groentjes
met kip + groentjes
met feta + groentjes
met enkel groentjes

8,00
9,50
9,50
8,00
8,00

Kijk voor meerdere opties ook even naar ons
suggestiebord

JANUARIMENU

Diner

Voorsmakies

Iedere woensdagavond en vrijdagavond bereiden wij
met veel liefde een heerlijk diner op onze Afrikaanse
braai.

Knolseldersoep met mimosa
Gerookte makreel – peer – venkel
Carpaccio – oud Brugge – pompoenpit
Rode kool – aardpeer – appel

Peuselhappies
Bitterballen (6) – kimchi – mosterd
Groentenballetjes (6) – kimchi- mosterd
Kippenvleugels (4) – chilisaus – churtney
Gerookte salsiccia – opgelegde venkel
Groententapenade met brood

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Die vlees
Mechelse koekoek - schorseneren - dragon

Saladebuffet
Kijk voor de vlees-, vis- en vegetarische
mogelijkheden op ons suggestiebord

12,50

21,00

Die vis
Forel – botersaus - zuurkool

Nou ons gaan braai

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

21,00

Fiery veggies
Babywortelen – yoghurt - pijnboompitten

19,00

Soetigheid
Rodebietenijs - chocolade
Appel – gember - vanille

9,00
9,00

