
Hummusdip 4
Huisgemaakte hummus met dippers 

Bordje uuFLakke 6 
Gentse Kop met Tierenteyn mosterd 

Bordje Gentse kaas 7,5
Met kaas van het Hinkelspel en Tierenteyn mosterd

Gents aperitieFBordje 12
Met kaas van het Hinkelspel, Tierenteyn mosterd, Belgische pickles, 
Gandaham & Gentse kop

 
    Heb je vragen over allergenen? De uitbater geeft je graag meer uitleg.

knabbe ls
(na)ge n i ete n

broodj es snacks
kaas met sla | tomaat | mayonaise  | VeGGie 4,5

smos met kaas | hesp | sla | tomaat | ei | mayonaise 5

kipsaLade met sla | tomaat | wortel 5

eiersaLade met sla | tomaat | wortel  | VeGGie 5

Gerookte zaLm met rucola | roomkaas | paprika 5

Geitenkaas met honing | rucola | nootjes  | VeGGie 4,5

Hummus met paprika | tomaat | rucola | VeGan 3,5

pesto met mozarella | tomaat | rucola | VeGGie 3,9

Gentse kop met pickles | mosterd 3,4

sandwicH voor kids met kaas of ham 2,5

met sLaatje van Het seizoen +2
extra Brood & Boter +1,5

soep van de daG 5
Hartverwarmende soep gemaakt door ons keukenatelier in 
Wondelgem. Met biobrood van sociale bakkerij Compaan.

croque uit Het vuistje  4

croque monsieur met sLaatje 6
Kaas van het Hinkelspel, ham, brood van sociale bakkerij Compaan 
en een slaatje van het seizoen

croque veGGie met sLaatje  6
Kaas van het Hinkelspel, brood van sociale bakkerij Compaan en een 
slaatje van het seizoen

quicHe van Het moment met sLaatje 10 
Gemaakt door ons keukenatelier in Wondelgem. 
Keuze uit vlees/vis of veggie.

LasaGne 12
Gemaakt door ons keukenatelier in Wondelgem. Keuze uit vlees of veggie.

e t e n

verwenkoFFie  6
Keuze uit koffie of thee met slagroom, advocaat & wat zoets

Gestreken masteL   4 
Traditionele Gentse lekkernij

drooGGeBak 4
afhankelijk van het aanbod. neem eens een kijkje in onze 
taartenfrigo of vraag er naar bij de ober.

dessert van de daG 5
Heerlijke patisserie van onze bakkerij in Wondelgem. 
neem eens een kijkje in onze taartenfrigo!

vraaG ook naar onze suGGesties
oF kijk op de krijtBorden

H

koFFie 2,6

deca  2,6

espresso | duBBeLe espresso  2,6 | 3

cappuccino 3

Latte maccHiato 3,5

warme meLk met honing 2,5

warme cecemeL 2,5

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

cHai Latte | dirty cHai met een shot espresso 3,5 | 4

tHee keuze uit Groene | zwarte | kamiLLe  3
kersen-FramBoos | tHee van Het moment 

verse GemBertHee | munttHee  3,5 
 
De koffie & thee komt van de Gentse koffiebranderij Vandekerckhove
 
extra sLaGroom +0,5  
Liever pLantaardiGe meLk? +0,3

war m e dr an k

Bar Baudelo is de museumbar van het industriemuseum 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! Welkom voor een lokaal drankje & sociaal hapje. 
Betalen kan aan de kassa. eén tafel één rekening. Bedankt voor je begrip en medewerking! 

fr isdr an k
water pLat | Bruis  2,2 

appeLsap van eiGen pLuk 3
Van onbespoten appels uit Gentse boomgaarden (Bijloke, Sint-Lucas 
Sint-Pietersabdij, …), geplukt door vzw Kompas

Home made ice tea 3 
Heerlijke huisgemaakte ice tea van het moment!

HuisGemaakte Limonade 3,5 
Huisgemaakte limonade met gember en citroen

Bionade 100% BioLoGiscH 3,5
Keuze uit: gember-sinaas, lemon, orange, vlierbessen

coLa | coLa zero 2,5

aLmdudLer 2,5
Kruidenlimonade

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

roomer 6
Lichtzoet aperitief op basis van vlierbloesem & kruiden uit Gent

coupe FLeur 6,5
Sprankelend Gents aperitief met roomer & prosecco 

witte Huiswijn • viLLa mansay Frankrijk 4 i 22
Frisse, droge witte wijn (Chardonnay) met aroma’s van 
wit steenfruit en acacia bloesem

rode Huiswijn • viLLa mansay Frankrijk 4 i 22
Zachte, elegante rode wijn met toetsen  
van wilde bessen en rood fruit

rosé wijn • La croix BeLLe Frankrijk 4 i 22
aangename lichte, fruitige rosé met aroma’s van aardbei en peer

wi j n &  ape ro

d r i n k e n

bi e r
piLs 13 25 cL, 4,0% 3
100% artisanale Gentse pils, ongefilterd en niet gepasteuriseerd.

Gentse strop 33 cL, 6,9% 3,5  
Karaktervol blond bier van hoge gisting met hergisting op de fles.

LousBerG 33cL, 8%  4,5
Lekkere, 100% biologische blonde tripel van het Hinkelspel 

Gruut wit 33cL, 5%  3
Wit bier met een geurige fruitigheid en een kruidenachtig aroma. 

Gruut BLond 33cL, 5,5%  3,5
Zacht, licht bier gemaakt van verscheidene ongefilterde moutsoorten

Gruut amBer 33cL, 6,6%  3,5
Pale ale van 4 moutsoorten met een gebalanceerde droogheid.

Gruut Bruin 33cL, 8%  4
Vlot en aangenaam bruin bier met een notige nasmaak. Glutenvrij!  

Gruut inFerno 33cL, 9%  4,5
Gouden ale met een delicaat intens aroma en unieke smaak.

kriek Lindemans 25cL, 3,5%  3
Heerlijk fruitig, met de frisse, zuurzoete smaak van verse krieken

enerGiBajer 33cL, 0,0%  4
Frisse, hoppige smaak vol pompelmoes. Het betere alcoholvrije bier!


