Frisse dranken
Water €2,5
Plat / Bruis (0,5 liter)

Homemade
limonade €3,8
Zie suggestiebord

POMO
frisdranken €3,5

Homemade
ijsthee €3,8

Lavendel - bosbes
Perzik - basilicum
Framboos - kaneel
Pompelmoes - salie

Zie suggestiebord
Kombucha shot
JUST. €2

Vers sinaasappelsap €4

Zie suggestiebord

Bier: Vleesmeesters Brewery
Jour de Fête (4%, pils) €4,2
Bittere Bloemen (6%, blond) €4,9
Hoogheid (9 %, blond) €4,9
Black Pudding (11 %, donker) €5,2

Wijn: De Wijnwinkel

Bubbels

€4,5/glas - €22,5/fles

Prosecco (droog)
€5,5/glas - €27,5/fles

Wit (bio): Droge frisse Spanjaard
Rosé: Droge, delicaat fruitige Italiaan

Schuimwijn (lichtzoet, verrassend fris)
€5,5/glas - €27,5/fles

Rood (biodynamisch): Vol & rond,
stevige Portugees

Champagne (droog)
€25/halve fles - €45/fles
vegan

Warme dranken
Koffie: OR Coffee

Thee: MIST

Espresso €2,2 - €2,7
Americano €2,7 - €3,2
Cappuccino €3,2 - €3,7
Flat white €3,7 - €4,2
Latte €3,5 - €4

€ 4,9

Amandel, kokos, haver
of sojamelk +€0,5

Laat je thee
gratis hervullen

Witte – Silver Needle
Groene - Biluochun
Oolong - Oriental Beauty
Zwarte – Alishan Black

Specials

Infusies

Chai latte €3,8
Dirty chai latte €4,3

Wilde kamille €3,2
Rode vruchten €3,2
Jasmijn €3,2

Amandel, kokos, haver
of sojamelk +€0,5

Verse muntthee €3,8
Verse gember - citroen
thee €3,8

Chocolademelk €3,5
Puur / Melk / Wit
Amandel, kokos, haver
of sojamelk +€0,5

Ontbijt

(tot 11u45)

Pancakes
2 / 3 stuks: €11 / €13
Met ahornsiroop, sojayoghurt & vers fruit
Chiapudding €9
Met frambozencoulis, bosbessen, frambozen & chocolade granola
Havermoutpap €9
Met gebakken appeltjes & kaneel
Yoghurt bowl €8
Plantaardige yoghurt €8,5
Met chocolade granola OF granola classic & vers fruit
Toast hummus rode biet met slaatje €9,5
Met feta + €2
Spiegeleitjes met soldaatjes €6,5

Zoet

Lunch (12u-15u)
Soep met brood €6,5
Zie suggestiebord
Bloemkoolcouscous met zoete aardappel,
kikkererwten, appel, munt, bieslook,
pompoenpitten & amandelschaafsel €11
Met avocado + €2
Met feta + €2
Toast hummus rode biet met slaatje €9,5
Met feta + €2
Quiche met slaatje €12,5
Pompoen, spinazie, rode ui, feta
Spiegeleitjes met soldaatjes €6,5

Even bijtanken in het hart van de stad bij een lekker drankje,
een stukje taart, ontbijt of lunch. Waar staan we voor?

Plantaardig en gezond
We geloven sterk in een plantaardige toekomst. Dat is niet alleen
beter voor de planeet maar ook je lichaam is je er dankbaar

voor. Ook mensen met intoleranties kunnen bij Kato Gâteaux
terecht. Vraag gerust naar de allergenenkaart.

Duurzaamheid
In onze consumptiemaatschappij hebben we bewust andere

keuzes gemaakt bij de verbouwing en inrichting. Zo veel mogelijk
is 2dehands. Gaande van de bordjes, bestek & glazen tot de zetel
en tafels & stoelen. De kussens zijn gemaakt door AMAI & de
stoffen komen van Stitch & Co.

Lokaal ondernemerschap, korte keten & Direct-trade

(heel de dag)

Kato Gâteaux kiest ervoor samen te werken met kleine

Worteltaart €4,5

zelfstandigen in de regio om mekaar te versterken.

Brownietaart €4,5

Bovendien is dat ook goed voor het milieu.

Cheesecake met frambozencoulis €6,5

Kombucha - JUST.

Bountytaart €5,5

Mocktails van Mocktales

Kokos-limoen taart €5,5

vegan

Frisdranken - POMO

Bloemen - Sunkissed Flowers

Wijn - De Wijnwinkel

Bier - Vleesmeesters Brewery

OR - Specialty Coffee

MIST - Taiwanese Specialty Tea

Belgian Wood Design

Vegan worteltaart €5,5

vegan

Welkom bij Kato Gâteaux

Brood - Vanderbeek

