
water plat | bruis  2 

fles water plat | bruis  5

appelsap van eigen pluk 2,5

tonic 2,5

coca cola | cola zero 2,5

Huisgemaakte limonade 3

bionade gember-sinaas 100% biologiscH  3,5

bionade vlierbessen 100% biologiscH  3,5

bionade lemon 100% biologiscH  3,5

karaf kraantJeswater voor 1-2 personen  1,5 

karaf kraantJeswater voor 3-4 personen  3

frisdrank

bieren
aperitief & wijn

Jupiler 25 cl 2,5 

Jupiler na 25 cl 0,0° 2,5 

kriek lindemans 25 cl 3,5° 3

baptist blond 33 cl 5° 3,5
Helder bier met hoge gisting

augustiJn blond 33 cl 7,5° 4
Blond, hoppig Gents kloosterbier

augustiJn bruin 33 cl 7,5° 4
Fruitig, roodbruin kloosterbier

magis 9032 33 cl 6° 3,5
Frisse, blonde ‘tripel’ uit Wondelgem 

aperitief villa ooievaar 6 
Gents aperitief van cava en roomer      

aperol spritz  7 
Sprankelend bitter aperitief 

roomer 5 

ricard 5

martini wit | rood 4,5

witte | rode porto 4,5

droge sHerry 4,5

gin&tonic ginderella 14
Unieke gentse gin van wildpluk, 
gecombineerd met Schweppes Tonic

gin&tonic filliers 12
Belgische gin, al 5 generaties lang, 
gecombineerd met Schweppes Tonic

prosecco • treviso 6 i 30
Italië - Intense smaak met fruitige tonen van 
appel en steenfruit, subtiel gekruid en een 
elegante afdronk. Perfect als aperitief! 

witte wiJn • villa mansay 4 i 22
Frankrijk - Frisse, droge witte wijn met 
aroma’s van wit steenfruit en acacia bloesem.

rode wiJn • villa mansay  4 i 22
Frankrijk - Zachte, elegante rode wijn met 
toetsen van wilde bessen en rood fruit.

rosé wiJn • la croix belle  4 i 22
Frankrijk - Aangename lichte, fruitige rosé 
met aroma’s van aardbei en peer.

koffie 2,5

deca  2,5

espresso 2,5

cappuccino 3

latte maccHiato 3,5

warme cHocolademelk 4
Met echte Callebaut chocoladekorrels! Keuze uit puur of melk

tHee keuze uit groene | zwarte | kamille  3
kersen-framboos 

verse gembertHee | munttHee  3,5 
 
De koffie & thee komt van de Gentse koffiebranderij Vandekerckhove
 
extra slagroom +0,5  
liever plantaardige melk? +0,3

warme dranken

m e n u



m e n u

eetkaart

nagenieten

kleine | soep met brood  2,5 | 4,5
dagscHotel vlees of vis 13
dagscHotel veggie 13
pasta van de dag 13 
 

kleine eters tot 12 Jaar? vraag ernaar, we passen de portie aan. deze kost dan 8 euro.

we vertellen Je graag meer over

ons sociaal tarief aan de kassa

er is ook wifi!
netwerk: villaooievaar

wacHtwoord: VillaOoievaar De allergenen staan vermeld op het krijtbord. 
Heb je vragen over allergenen? De uitbater beantwoort ze graag!

allergenen

9 lactose 10 noten7 soJa

13 sulfiet11 selderiJ 14 weekdieren12 mosterd

5 sesam3 ei1 gluten 2 scHaaldieren 4 vis

8 lupine6 pinda

H

drooggebak 4
Van onze bakkerij aan de overkant. 
Neem eens een kijkje in onze taartenfrigo of vraag er naar bij de ober.

dessert van de dag 5
Heerlijke patisserie van onze bakkerij aan de overkant.  
Neem eens een kijkje in onze taartenfrigo!

iJsJes Afhankelijk van het seizoen, vraag naar de smaken 3,5

Villa Ooievaar is een sociaal restaurant en een tewerkstellingsproject van vzw Kompas voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Je wordt bediend door enthousiaste mensen die bij ons hun talenten tonen. Tes nie onmeugelaak! 

Betalen kan aan de kassa. Eén tafel één rekening. Bedankt voor je begrip en medewerking! 


