Kruisbestuiving
Voedsel voor lichaam én voor geest!
Dat is de kruisbestuiving waar we
in het ARhus Café voor gaan. Hier is
ruimte voor ontmoeting, inspiratie,
kennis delen en leren.
Café leesvoer
Dompel je onder in één van de vele
magazines en boeken. Wil je een
exemplaar mee naar huis nemen?
Ontdek op de sticker op welke
verdieping je de titel kan ontlenen.

Spelen is leren
Voor klein…
De jongste ARhus Cafébezoekers
kunnen hier volop speelgoed
ontdekken van GOED deel- en
speelgoed. Krijgt je speelvogel er niet
genoeg van? Ontleen het spelletje bij
spelotheek GOED in de Noordstraat
155 in Roeselare.
… en groter
Kies één van de gezelschapsspellen
en daag elkaar uit!

Keuze van de Chef
In elk van ons schuilt een ‘chef’.
Hiermee bedoelen we niet enkel een
chef in de keuken. Het ARhus Café wil
chefs of experten in de kijker zetten.
We zijn benieuwd naar het verhaal
van jullie, ondernemende, creatieve
en vindingrijke Roeselarenaars!

Cadeautip

Op zoek naar een leuk
cadeau? Een geschenkbon van
het ARhus Café natuurlijk!

Wifi
Altijd geconnecteerd via onze
gratis wifi.

Betalen? Op jouw manier!

Geen cash geld op zak? Geen
probleem! In het ARhus Café kan
je betalen met alle betaalkaarten
(ook contactloos), elektronische
maaltijdcheques en Payconiq.

Krachtvoer
ARhus Café voorziet je lijf en brein
van een stevige, voedzame hap.

Maak kennis met enkele van onze lokale
leveranciers ...

We kiezen onze ingrediënten bewust
duurzaam, lokaal en authentiek.
Smaak en kwaliteit staan voorop.
Proef producten uit de streek en
(soms vergeten) groenten en fruit
van ’t seizoen.

— Biohoeve De Lochting, een Roeselaars
(tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie
bezorgt ons dagverse biogroenten.

De lokale leveranciers waarmee
we samenwerken, leggen elke dag
opnieuw hun hart en ziel in hun
producten. Wij verwerken ze met
zorg tot unieke bereidingen.
— Heb je zelf een suggestie?
Een familierecept dat je wil delen?
Of een eigen creatie waar je fier op bent?
Deel je kennis met ons. Wie weet siert jouw
gerecht binnenkort onze kaart!

— Slagerij Dries en Slagerij Geert uit
Roeselare verzorgen voor ons huisbereide
charcuterie.
— Madame Cocotte uit Moorslede bereidt
ambachtelijk gerookte hesp van eigen
gekweekte varkens.
— Kaasboerderij ’t Groendal uit Rumbeke
voorziet ARhus van heerlijke kazen.
— BROOD uit Roeselare bewijst met hun
overheerlijke stuutjes dat de combinatie van
creativiteit, innovatie, traditie en handenarbeid
extra goed smaakt.

Samen eten stimuleert kruisbestuiving tussen mensen en
ideeën.

Bepaalde voedingsmiddelen
verbeteren de concentratie,
de babbels en meetings, en
kunnen ervoor zorgen dat je
productiever werkt.

Deel je mening!
Welke score geef jij ons?
Het ARhus Café wil jou inspireren met zijn creaties en het concept kruisbestuiving. Kennis delen ligt aan de basis hiervan. We peilen graag naar jouw
mening, zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen van onze klanten!
We zijn benieuwd naar jouw antwoord op 9 korte vragen.
Scan deze QR-code of surf naar www.arhus.be/arhuscafe.

Ook een review voor het ARhus Café op Google Maps, TripAdvisor, Foursquare
… is welkom!
Delen maar! #arhuscafé
Onze hapjes en drankjes als onderwerp van jouw foto of filmpje op sociale
media? Sharing is caring! Vermeld @arhus.roeselare en #arhuscafé.
ARhus en het ARhus Café volgen kan via:
ARhus.Roeselare
ARhus_Roeselare
ARhus_Roeselare

Verfris je brein
Coca Cola

€2

Van 't ARhus

Coca Cola zero

€2

Huisgemaakte limonade
of ijsthee		

Tönissteiner Citroen

€ 2,2

Tönissteiner Orange

€ 2,2

Lipton Ice Tea

€ 2,2

Spa Reine mineraalwater

€2

Spa Reine mineraalwater 0,5 l

€4

Spa Intense bruisend

€2

Spa Intense bruisend 0,5 l

€4

Almdudler

€ 2,5

— Natuurlijke kruidenlimonade, zonder
conserveringsmiddelen en zonder
kunstmatige smaakstoffen.

ChariTea Mate Thee 

€ 3,5

Nood aan energie? Dit is jouw natuurlijke
cafeïneboost: een sprankelende blend
van mate en zwarte thee, volledig
biologisch én fairtrade!

ChariTea groene thee-gember € 3,5
— ChariTea is niet alleen bio en fairtrade,
het merk gaat nog een stapje verder:
per verkocht flesje geeft het 5 cent aan
ontwikkelingsprojecten in de regio’s waar
de thee gekweekt wordt.

Alle prijzen zijn incl. btw

€ 2,5

— Bekijk onze suggesties.

Sapjes van ’t Beurtegoed

Appelsap 

€ 2,2

Sap appel-peer

€ 2,2

Sap appel-rode biet

€ 2,2

Rode biet bezorgt je een energieboost.
Al moet je wel héél wat rode
bietensapjes drinken om voelbaar effect
te krijgen ;). Als ’t maar gezond is!

Sap appel-kriek

€ 2,2

Sap appel-rabarber

€ 2,2

— Peter en Suzy van fruithoeve
’t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel brengen
hun natuurlijk geperste sappen tot in
ARhus. Proef de smaak van heerlijk fruit,
zonder toegevoegde suikers, kleur- of
bewaarstoffen. Een fris glas gezonde
energie!

Apero-tijd
Vaste waarden

Zin in gin #VANRSL ?

B.Brut Tradition € 5 / glas - € 25 / fles

J’Hin 16 Franklin
+ Sons natural tonic

— Roeselaarse schuimwijn, volgens

€ 10

méthode traditionelle.

Porto Montana Rood of Wit
Picon + witte wijn

€ 4,2
€7

Rum Bacardi Carta Blanca + cola€ 8,2
Safari + vers sinaasappelsap

€ 8,2

Ricard

€ 4,5

Martini Rosso of Bianco

€ 4,2

Martini Bellini

€6

— Dit lekkere aperitiefje, op basis van
witte perzik, citroen, prosecco en rietsuiker,
veroverde alle terrasjes en kan dus niet
op onze kaart ontbreken. Is er een nieuw
drankje hip? Geef ons je suggestie door!

Vylmer, apéritif du Sud - Puur

€5

Vylmer, apéritif du Sud - Met tonic

€8

— Vylmer is een ambachtelijke aperitief uit
de Provence, geïnspireerd op het recept uit
de jaren '50 van Madame Volmer. Bitterzoet
met een fruitige toets!

Hou ‘t hoofd cool

Vylmer, apéritif du Sud - Non-alcoholisch € 5
Lemon Squash

€6

— Een frisse mocktail op basis van
sinaasappelsap, citroensap en grenadine.
Vers sinaasappel- en citroensap
beschermen en ondersteunen je
hersenen.
Alle prijzen zijn incl. btw

J’Hin 16 Apple + Cinnamon Fever Tree
Mediterranean tonic
€ 10
J’Hin 16 Juniper + Orange Fever Tree
Mediterranean tonic	
€ 10
— J'Hin staat voor de afkorting van
Roeselarenaar Jules Hindrickx, die deze gin
in het leven riep. Het getal 16 verwijst naar
de 16 kruiden die het geheim vormen van
deze frisse, krachtige gin.

Pure Gin + Fever Tree
Mediterranean tonic	

€ 10

— Wijnen Beernaert is al bijna 100 jaar
een gevestigde waarde in Roeselare. Hun
eigen Pure Gin brouwen ze op basis van
drie stevige botanicals: kardemom uit India,
koriander uit Marokko en jeneverbes uit
Macedonië.

X-Gin + Tonic

€ 12

— X-Gin uit Roeselare is een vernieuwende
gin op basis van cacaobonen uit Colombia,
de befaamde hazelnoten uit Piemonte,
amandelnoten uit Avola, wilde peper en
vanillestokken uit Madagaskar en nog meer
dan 40 andere kruiden.

Apero-tijd is nog fijner met
een apero-plankje #VANRSL
erbij! Zie Onze keuken.

Wijn van ’t ARhus
Wit

€ 4 / glas - € 20 / fles

Domaine Chiroulet, JAVA Blanc, Côtes de Gascogne (FR)
— Frisse witte wijn uit het zuidwesten van Frankrijk. Prima wijntje als aperitief of bij een licht
gerecht.

Rood

€ 4 / glas - € 20 / fles

Domaine Joseph Castan, Merlot, Pays d'Oc (FR)*
— Mooie intensiteit, diep robijnrood. Aroma’s van rode vruchten, kersen en zwarte bessen.
Volle fruitige smaak met lichte vanilletoets.

Rosé

€ 4 / glas - € 20 / fles

Domaine Chiroulet, JAVA Rosé (FR)
— Mooi gekleurde rosé op basis van Merlot en Cabernet. Elegant en zacht op de tong met
mooi verfrissend fruit. Een verleider in het glas …

Zoet

€ 4 / glas - € 20 / fles

Domaine Vignoble Des Verdots, Clos Des Verdots Moelleux, Bergerac (FR)
— Na een mooie en verrassend frisse aanzet in de mond neemt deze wijn het gehemelte
volledig in zonder al te verzwarend of te zoet effect. Het is een mooie stijloefening voor een
klassevolle fles.

— De Roeselaarse wijnhandel 'De Vinotheek' volgt de nieuwste wijntrends en staat
in nauw contact met de wijnbouwers. Elke wijn heeft een verhaal. Of zoals een
wijnbouwer uit Bourgogne ooit vertelde: “le plus important, c’est comprendre le vin”.
— *Suggestiewijn van Roeselaars huis Beernaert, importeur van kwaliteitswijnen.

Alle prijzen zijn incl. btw

ARhus’ wijnsuggesties
Wit

€ 6 / glas - € 25 / fles

Caldora, Trebbiano d’Abruzzo (Abruzzen/IT)
— Nabij de havenstad Pescara, tussen de zee en de bergen, vinden we de wijngaarden van
de Abruzzen. Een mooi glooiend landschap waar je nog het echte Italië vindt. Trebbiano is
synoniem voor de Franse Ugni Blanc en staat voor complexloze, fruitige wijnen met aroma’s
van bloemen en wit fruit. Fris, droog en elegant in de mond is dit een uitstekende aperitief maar
zeker ook passend bij pasta met vis, risotto of gebakken vis ...

Wit

€ 6 / glas - € 25 / fles

Domaine Réthoré-Davy, Pavillon Blanc (Loire/FR)
— Dit familiebedrijf situeert zich in de benedenloop van de Loire tussen Angers en Nantes, Le
Pays des Mauges. Hier heerst de Muscadetwijn maar toch kiest de wijnmaker hier voor een
gans andere aanpak met monocépages als sauvignon, chardonnay of pinot gris. Deze Pavillon
is een blend van sauvignon blanc (frisheid) en chardonnay (zachtheid). Heel precies gemaakt
met een mooi evenwicht tussen beide druiven. Een perfecte passe-partout bij koude en warme
visgerechten van de chef!

Rood

€ 6 / glas - € 25 / fles

Domaine Mas Crémat, Tamarius, Côtes Catalanes (Roussillon/FR)
— De wijnen met de benaming Côtes Catalanes IGP zijn afkomstig uit de Roussillon. Een
wijngebied tegenover de Spaanse grens in Zuid-Frankrijk. De wijnstokken krijgen er erg veel
zon en staan op een bodem van zwarte schistes (leisteen). Karaktervolle wijnen met een
mooie gastronomische waarde. Deze Tamarius is een huwelijk tussen grenache noir en syrah.
Sappige wijn met de typische kruidige aroma’s van de garrigues en volle smaak van de syrah/
grenache combinatie. Te genieten bij kruidige vlees- of kipgerechten met een zuiders tintje.

Rood

€ 6 / glas - € 25 / fles

Rhebokskloof, Flat Rock (Paarl/ZA)
— Paarl ligt even ten noordoosten van Kaapstad in het warme binnenland. Toch geniet deze regio
van de frisse oceaanwind die 's nachts de wijngaarden afkoelt. Een belangrijk natuurfenomeen dat
nodig is om goede wijn te maken op de Kaap. De afkoeling van de druiven zorgt namelijk voor de
frisheid in de wijn. Deze Flatrock van Rhebokskloof is een blend van shiraz (32%), pinotage (32%) en
durif (of petit syrah) (31%) aangevuld met nog wat viognier en mourvèdre. De wijn proeft soepel en
elegant met een kruidige en sappige middenstructuur. Geniet ervan bij stoofpotjes en rood vlees.

Alle prijzen zijn incl. btw

Bier van elders en van hier
Cornet

€ 3,8*

Rodenbach Grand Cru

€ 3,8*

Westmalle Dubbel

€ 3,8*

Duvel

€ 3,8*

Stella Artois

€ 2,2

Carlsberg 0,0%

€ 2,4

— Non-alcoholisch bier zit in de lift,
gevoed door de tendens naar gezondheid.
Innoverende brouwtechnieken zorgen
ervoor dat NA-bieren steeds voller en
authentieker smaken. Verfrissend!

Rodenbach

€ 2,2

Steenbrugge Wit

€ 2,5

Lindemans Kriek

€ 2,5

Belgian Mum N°1

€ 3,8*

— Mum Beer is uniek Belgisch
bier, gebrouwen op basis van
chrysantenextract van het bedrijf
Gediflora uit Oostnieuwkerke. De
kweek van bolchrysanten bracht deze
innovatieve bloementelers op het idee
om een bier te brouwen op basis van
bloemblaadjes. Mum Beer is een heerlijk
ongefilterd amberkleurig bier van 6,5 %
vol. Santé!

Onze Louis



€ 3,8*

—- Bert Soete en Rik Vanblaere blazen
met ‘Onze Louis’ verloren gegane
familietradities nieuw leven in. Een
verfrissende, authentieke spelttripel van
7,5% en nagisting op de fles. Lokaler dan
dit kan niet want één van de uitvinders
woont nu op De Munt!

Suggestiebier blond of bruin€ 3,8*
— In een bierland als België spant
West-Vlaanderen de schuimende kroon.
We bieden telkens een suggestie uit
het enorme aanbod aan lokale bieren,
bierstijlen, kleine en minder kleine
brouwerijen.

Proefde je zelf ergens een
bijzonder biertje?
Laat het ons weten!

*Geserveerd met heerlijk ARhushapje
Alle prijzen zijn incl. btw

Verwarm de ziel
Espresso

€ 2,2

— Gegarandeerd wakker met een single
shot espresso.

Doppio

€ 3,5

— Dubbele espresso voor dubbele
productiviteit.

Lungo

€ 2,2

Liever nog straffer?

Elixir de Roulers

€4

— Al meer dan een eeuw vervaardigen
Roeselarenaars deze pittige planten- en
kruidenlikeur. In 2011 kreeg het drankje
als eerste elixir van het land het label
Streekproduct mee. Een streekeigen
digestief, ideaal voor de wintertijd!

— Grote klassieke koffie om langer van te
genieten.

Espresso Cafeïnevrij

€ 2,2

— Deca koffie: de heerlijke smaak van
koffie, maar dan zonder de pep.

Cappuccino (Italiaanse)

€ 2,6

— 1/3 espresso, 1/3 opgestoomde melk en
1/3 melkschuim.

Latte Macchiato

€ 2,6

— Opgestoomde melk met een espresso,
opgebouwd in lagen.

Latte Macchiato Speciale

€ 3,5

— Met een vleugje caramel, hazelnoot,
speculoos, vanille, amaretto of chocolade.

Warme melk met een chocoladestick
van Chocolaterie Van Parijs
€ 3,5
— Dit is instant geluk op een stokje. Kies
je voor pure chocolade, dan krijg je een
extra dosis antioxidanten binnen om je
weerstand te vergroten.

Alle prijzen zijn incl. btw

— In het ARhus Café krijgen alle
hartverwarmende dranken een
bijpassende chocoladecreatie van de
hand van Roeselaars chocolatier Mario
Van Parijs. Laat ons weten wat je ervan
vindt!
— Wist je dat Louis Donck, zaakvoerder
van de ambachtelijke koffiebranderij
Donko’s Koffie uit Roeselare, al twee keer
Belgisch kampioen barista en twee keer
Belgisch kampioen cuptasting werd? Dat
maakt hem tot de beste koffieproever van
het land!

THEErlijk ontspannen
Assortiment thee van Curiosithee

Groene Thee:
China Tie Guan Yin Wise
Water Turtle

€ 4,5

— Lentefris, vederlicht, fijne witte
bloemengeur en smaak.
Perfecte ontstresser die voor een betere
alertheid zorgt.

Zwarte Thee:
China Sister Lin

€6

— Biodynamische theevelden van Mr. Lei en
zijn vrouw Dr. Lin. Subtiele karamelbeleving,
sinaas, zoethout.

Rode Thee:
Jardin des Fruits Rouges

€ 3,5

— Deze bessenmengeling is een echte
vitamine C-bom, met o.a. hibiscus, blauwe,
zwarte, zuur-, vlier- en duindoornbes, goji
en schizandra.
Rood fruit beschermt en ondersteunt de
werking van de hersenen.

Theemelange: Mojito

€ 3,5

— Cubaanse limoenthee op basis van
groene thee Angel Garden, limoenschil en
munt.

Thee van ‘t ARhus
— Bekijk onze suggesties.

Alle prijzen zijn incl. btw

€ 3,5

— Geniet van een kop zalige
biologische thee, zorgvuldig uitgekozen
door Roeselaarse theemeester Ann
Vansteenkiste van Curiosithee.
“Thee is een manier van ademen en
genieten, een fijngevoeligheid van
subtiele smaken. Het lekkerste kopje thee
is met zorg, aandacht en liefde bereid
en geschonken, 't liefst met vrienden
gedronken.”

Zoet en zalig
Artisanale chocolade

€4/€5

— Pure of melkchocolade, met gedroogd
fruit of noten.
Met deze oppepper kan je er weer even
tegenaan. Maar zie het als een extraatje
nu en dan, want het bevat nog altijd veel
suikers.

Eclair

€2

Berlijnse Bol

€2

Taartje van ’t ARhus

€ 2,8

— Mathieu en Timothy van Patisserie
Amande maken speciaal voor ARhus
een verrukkelijk taartje met een mousse
van honing en vanille, een palet van rode
vruchten op een krokante bodem van
Gianduja gepofte rijst en een spiegel van
witte chocolade of Ruby. Wie niet proeft
heeft ongelijk!

Dessert van ‘t ARhus

€ 2,5 / € 3

— Gluur in onze koelvitrine naar onze
huisgemaakte lekkernijen.

Alle prijzen zijn incl. btw

Onze keuken
Hongertje?

Tussen twaalf en twee

Aperitiefplankje van ‘t ARhus

Dagelijks (behalve op
zondag) serveren we heerlijke
suggestiegerechten aan eerlijke
prijzen. Er is telkens keuze uit vlees,
vis en veggie.

— De tapas #VANRSL

Klein			
Groot

€7
€ 14

De noten op het plankje helpen je brein
bij het denken.

Soep van de dag met groenten van

biohoeve De Lochting, geserveerd
met brood
€ 3,5
Stuutje van de dag met brood van
BROOD en beleg, geserveerd met
een fris slaatje
€5
Ons vezelrijk brood bezorgt je lichaam
gebalanceerde energie en evenwichtige
productiviteit.

— Lokaal en authentiek!

Wil je zeker zijn van je plekje
voor de lunch?
Reserveer dan via
www.arhus.be/arhus-cafe.
Kinderlunch

We serveren alle suggestiegerechten
ook op kindermaat.
— Jonger dan 12? Betaal 3 euro minder!

Vijf-euro-bowl van ’t ARhus
— Elke dag vers! Een gezonde
kom boordevol lokale
seizoensproducten voor maar
5 euro. De perfecte lichte lunch
of tussendoormaaltijd. Vraag
ernaar!

Leve restorestjes!

Vraag zonder blozen een restorestje
en neem je overschotje mee naar
huis.
— Zo verspillen we geen voedsel en geniet
jij thuis nog eens lekker na.

ALLERGENEN:
Heb je een vraag over allergenen of over gluten- of lactosearme gerechten? Stel ze ons, we
helpen je met plezier verder. We werken met dagverse producten, waardoor de samenstelling
van onze bereidingen licht kan wijzigen. Vermeld daarom altijd je allergie aan de ober.
Zelf meegebrachte etenswaren en dranken zijn niet toegelaten.
Alle prijzen zijn incl. btw

