Water
ChaudFontaine Plat 			
ChaudFontaine Bruis 			

Cider
2
2

Vers vruchtensap
Sinaasappel 				
wortelsap 				
appelsap 				

DE PLAATS
vegetarisch/vegan/glutenvrij

ruwet

Eten “de plaats”
appel				5
appel-vlierbes-muskaatdruif
5

Verse soep van de dag met brood		

4,5

groenteQuiche van de dag met salade

15

Pasta “de plaats” (vegan)		

14

veggieLasagne “de plaats” met salade

14

salade “de plaats” 			

6

Currystoofpotje met rijst
(vegan & glutenvrij)			

16

		17
		3

Libanees stoofpotje met naan brood

17

		17
		3

veganBurger met cajun aardappel
en salade				14

Cava
3,5
3
3,5

Cava brut Gusto y Motion
Fles
				glas

25
4,5

Wijn
frisdrank en vruchtensap
Coca Cola 				
2,5
Coca Cola Light 			
2,5
fanta
					
2,5
sprite 					
2,5
Lipton Ice TeA 				
2,5
schweppes 				
3
cecemel 				
3
Bionade
gember-sinaas 		
4,5
		
lychee 		
4,5
		vlierbessen		4,5
		Limoen			4,5
Wostok		
		gember-dragon		4,5
		Peer-rozemarijn
4,5
		dennenaald		4,5
carpe diem
		matcha			4,5
		kombucha		4,5
Almdudler 				
3
Big tom (pittig tomatensap)		
4,5
pimento (pittige gemberlimonade)
4,5

Witte wijn
Rondebosh-chardonnay
			fles
			glas
Rondebosh-chenin blanc
			fles
			glas
Rode wijn
Rondebosh-Cape Red
			fles
			
glas
Saronsberg Artspace shiraz
			fles
			glas

daguggestie
(frow weet het)				13
		17
		
3

Bier van’t vat
Jupiler					2,5
Gulden draak				5
Piraat triple hop			
5
Augustijn				4

open van 12 tot 14 uur
en 18 tot 21 uur

zaterdag,
zondag en maandag
gesloten

Glutenvrij brood/pasta			4

		26
		4,5

Gerechten om mee te nemen		

13

Rosé
Clava quintay pinot noir rosé
			glas 		4,5
			fles 		26
			

dessert van de dag			

5

Sterke drank en aperitieven
wapenmakersstraat 5 - 8000 brugge
050 66 03 66 - www.deplaats.be
info@deplaats.be

Hapjes					5

Porto wit/rood 			
4
alcoholvrije cocktail			5
Sherry
				
4
Whiskey J&B 				
6
Cognac bisquit				8
Havana Club rum			
6
Gin bombay sapphire			
7

warme dranken
Koffie					2,5
Expresso				2,5
Cappuccino				3,5
Koffie verkeerd				3,5
Deca					2,5
Warme chocomelk			3,5
Irish koffie				6
french koffie				6
Assortiment TheE			2,5
Verse muntthee				3,5

Bier op fles
Kriek
					
3
Duvel					4,5
Westmalle triple			5
Orval					5
Troubadour magma			5
Piraat					5
brugse zot				4.5
Hoegaarden				3

Voor allergeneninformatie kunt u
zich wenden tot frow

