versgeperst sinaasappelsap
BIO SAPPEN
		
appel
appel rode biet wortel
appel kriek
appel peer
appel aardbei

€3,60
€2,90

homemade iced tea		
WATERMELON WATER		
coconut lemonade		

€3.50
€3.50
€3.50

gin and tonic		
lillet - tonic - munt - limoen
mimosa (cava + fruitsap)
porto wit – rood		
coupe fleur (cava + roomer)
ricard			
roomer			
aperol spritz		
PIMENTO (ALCOHOLVRIJ)

€10,00
€6.50
€5,50
€5,50
€5.50
€5,50
€5,50
€6,50
€5,00

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,30
€2,50
€2,50
€2,50
€2.40
€4.70
€2.40
€4.70

WIJN & CAVA

€2,40
€3.00
€3.00

SANGRIA DE CAVA 1L		
glas wijn wit – rosé – rood
fles wijn wit – rosé – rood
karaf wijn ¼ 		
karaf wijn ½		
glas cava 			
fles cava 		

€15,00
€4,50
€20,00
€8,00
€15,00
€6.00
€22.00

vedett extra blond		
vedett extra white		
vedett ipa (amber)		
de poes 			
gentse strop		
gruut blond / bruin		
duvel			
orval 			
chimay blauw		
liefmans on the rocks
tripel karmeliet 		
CORONA			

€3,00
€3,00
€3,00
€3.50
€3,50
€3,50
€3,50
€4,00
€4,00
€3,00
€4.00
€4.00

KOFFIE / AMERICANO		
RISTRETTO			
doppio			
cappuccino *		
latte (koffie verkeerd)*
décaféiné espresso		
warme melk met honing*
warme chocolademelk*
chai latte*		
verse muntthee
groene thee 		
earl grey			
bosvruchten 		
gember-citroengras
jasmijn			
kamille			
jardin bleu		
rozenknopjes		

€2,30
€2,20
€3,00
€2,80
€3,00
€2,50
€2,50
€2,80
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€3,50

WARME DRANKEN

cola ∙ cola light ∙ cola zero
club-mate 		
wostok peer-rozemarijn
wostok gember-dragon,
wostok pruim-kardemon
wostok dadel-granaatappel
ice tea - ice tea green
orangina			
almdudler		
tonic			
cécémel			
bionina lemon 		
bionina pink grapefruit
bionina pomegranate		
chaudfontaine 25 cl		
chaudfontaine 50 cl 		
chaudfontaine, bruis 25 cl
chaudfontaine, bruis 50 cl

BIEREN

APERITIEF

FRUITSAPPEN

KOUDE DRANKEN

MENU

*OOK VERKRIJGBAAR MET SOJAMELK & AMANDELMELK

ZOET ONTBIJT

ZOUT ONTBIJT

mandje met artisanaal biobrood
zachtgekookt eitje
bordje kaas & ham
vers geperst sinaasappelsap
een warme drank naar keuze		
€13.50

mandje met artisanaal biobrood
confituur, chocopasta, luikse siroop
croissant, chocoladekoek of ROZIJNENKOEK
vers geperst sinaasappelsap
een warme drank naar keuze		
€12.50

zachtgekookt eitje 		
€1.90
spiegelei met spek & TOMAAT 		
€6.00
croissant, ROZIJNENKOEK of
chocoladekoek
		
€2.20
half bio stokbrood			
€2.70
hagelslag				€0.50
stuk fruit				€1.30
AVOCADO				€2.70
bordje kaas en/of ham		
€3.20
bordje brie honing & noten		
€5.60
bordje italiaanse ham
€5.70
bordje tomaat mozzarella		
€5.90
bordje gerookte zalm
€6.90
yoghurt natuur		
€2.50
yoghurt granola 			
€3.00
yoghurt confituur 			
€3.00
yoghurt royal			€3.50

BRUNCH
Mandje met artisanaal biobrood
croissant, chocoladekoek of
ROZIJNENKOEK
Vers geperst sinaasappelsap
warme drank naar keuze
Zachtgekookt eitje
bordje met goudakaas
gekookte ham & italiaanse ham
gerookte zalM
brie met noteN
tomaat & mozzarella afgewerkt
met basilicumolie en parmezaan
confituur, choco en luikse siroop

ONTBIJT

ONTBIJT à LA CARTE

KLEIN ONTBIJT

croissant, chocoladekoek of ROZIJNENKOEK
yoghurt met confituur en granola
vers geperst sinaasappelsap
een warme drank naar keuze		
€10.50

€19.90

Brunch MET GLAASJE CAVA		

€24.90

LUNCH
Huisgemaakte pizza – artisjok, Parmaham, zwarte en groene olijven, tomaat, mozzarella,
oregano en rucola (ook vegetarisch alternatief zonder Parmaham)			

€11.90

Selectie charcuterie – fuet, Parmaham, chorizo en mortadella afgewerkt
met kappertjes en rozemarijn							€8.50
		
Selectie kazen – Fourme d’Ambert, Comté, verse geitenkaas en brie afgewerkt
met rode druiven en amandelen 						
€8.50
Salade Liègoise – krielaardappeltjes, prinsessenbonen, spek, ei, rode ui,
bieslook & mosterddressing							€15.70
Gravad Lax - huisgemarineerde zalm met met dille, rode biet, wodka en grof zeezout,
geserveerd met een venkelslaatje en yoghurtdressing				

€14.90

Salade Caprese - verse romige burrata, coeur de boeuf tomaat, basilicum en rucola		

€13.90

Chicken Caesar Burger - meergranenbagnat met gemarineerde kip, ijsbergsla, Caesardressing,
rode uisnippers en parmezaanschilfers geserveerd met gebakken krielaardappeltjes
€11.80
Huisgemaakte quiche met slaatje - selectie van de dag				

€13.50

Salade Asperge – groene asperges, Italiaanse ham, mozzarella, kerstomaatjes,
roze pompelmoes, amandelen & mosterdressing					

€16.60

Bruschetta (4 stuks) - verse geitenkaas afgewerkt met rode biet / Italiaanse ham met
parmezaanschilfers / gerookte Atlantische zalm met uisnippers en bieslook /
tomatenblokjes met mozzarella en basilicumolie					

€9.10

Vegetarische wrap – verse geitenkaas, bladspinazie, Granny Smith,
walnoot & zwarte peper 							€11.80

PATISSERIE

SNACKS & IJSJES

Neem een kijkje aan onze BAR voor onze
dagelijkse selectie €4.80		

Neem een kijkje aan onze BAR voor onze
dagelijkse selectie		

TAKE-AWAY
Bekijk zeker ons take-away aanbod! U kunt bijvoorbeeld een heerlijke cappucinno kiezen voor onderweg, of lekker eten op het gras van de Bijlokesite in het zonnetje! Of kom snel langs en pik uw lunch
op voor uw middagpauze! Neem een kijkje naar ons aanbod aan de ingang van het STAMcafé.

DELIVEROO
U kUnt een fijne selectie van ons aanbod ook gewoon lekker lui thuis laten leveren via Deliveroo.
Kijk uit voor Pain Perdu & STAMcafé op de app of op uw computer en een kwartiertje later geniet u
thuis van home-cooked food, with love!

INFO
bediening aan tafel - afrekenen aan de kassa
vanaf 6 personen = 1 rekening
reserveren is mogelijk TIJDENS DE WEEK & HET weekend
wij aanvaarden contante betaling & bancontact
Reserveren kan telefonisch via 09.225.89.93 of via stamcafegent@gmail.com.

CONTACT & WIFI
FB
INSTAGRAM
SPOTIFY
WEB
telefoon
wifi-paswoord:

www.facebook.com/stamcafegent
WWW.INSTAGRAM.COM/STAMCAFE
LOOK FOR OUR STAMCAFé# PLAYLISTS
www.stamgent.be/nl/bezoek/cafe
+32 (0)9 225 89 93
stamstam

