
warm
Koffie   ........................................ 2

Espresso dubbel shot ................................ 2,50

Americano espresso met extra heet water ................... 2,50

Cortado espresso met warme melk.......................... 2,50

Cappuccino espresso met melkschuim.......................... 3

Flat White dubele espresso met melkschuim ..................... 3

Caffé Latte koffie-verkeerd of lait russe..................... 3

Theebuiltje   ................................... 2
Earl grey / Orange mango / Forest fruit / Lemon, Mint green tea / Lemon green 
tea / Sri Lanka green tea / African Sunset rooibos / Rooibos infusion

Losse thee .................................... 2,50
Keuze uit 5 smaken. Als je meer wil lezen: www.melangethee.be

Verse Marrokaanse muntthee.......................... 3

Chocomelk (met verse melk) ............................ 3

* Alle onze producten zijn gemaakt met VERSE volle melk

lekkers
Koekjes.......................................... 0,80

Chocolade repen melk, fondant, praliné, noten  ............. 2

Moonpops enkel in het seizoen, aardbei/appelsien................. 4

Taart............................................... 4
Chocolade en frangipanetaart, artisanaal bereid door ’t karwei

Taart + Koffie of Thee ............................. 5
Chocolade en frangipanetaart, artisanaal bereid door ’t karwei
(suplemenent met andere warme dranken)

Verse dagsoep met brood klein/groot............. 4,0/6

Croque uit het vuistje enkel/dubbel............. 2,5/4

Croque met groenten enkel/dubbel................ 4/5,5

Suggesties (zie bord)

wijn
Rood glas/fles  .............................. 3,5/15
Wijn van de Pinotage-druif uit Zuid-Afrika

Wit glas/fles  ............................... 3,5/15
Wijn van de Chardonnay-druif uit Zuid-Afrika

Rosé glas/fles  .............................. 3,5/15
Wijn van de Pinotage-druif uit Zuid-Afrika

Schuimwijn glas/fles  ........................ 4,5/20
Schuimwijn van Depedro Jiménez druiven uit Chili

fris
Water plat.......................................... 2

Water bruis......................................... 2

Cola................................................ 2

Cola Zero........................................... 2

Tonic............................................... 2

Chocomelk........................................... 2

Bio Limonade 33cl   ........................... 2,50
Sinaasappellimonade met een frisse toets van limoen

Bio Ice T 33cl   .............................. 2,50
Sprankelende icetea op basis van vers gezette biologische thee en ongeraffineerde 

biologische rietsuiker. Zonder toegevoegde kleur- of smaakstoffen.

BIO Apple-ginger 33cl   ....................... 2,50
Bruisend biologisch appelsap met een kruidige gembertoets. Pittig en fruitig 
tegelijk, én zonder toegevoegde suiker

Sinaasappelsap  ................................... 2
Puur en ongezoet uit geconcentreerd sap van sinaasappels. Zonder toegevoegde 

suikers, smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen.

Worldshakesap  .................................... 2
Multivruchtensap van pompelmoes, sinaasappel, banaan, appel, peer & rode biet.

Tropicalsap  ...................................... 2
Multivruchtensap van sinaasappel, mango, passievrucht, appel, peer & rode biet

Vers Belgisch appelsap  ........................... 2
Vers geperst sap met 100 % Belgische kwaliteitsappels uit boomgaarden in  
omschakeling naar bio 

bieren
Pils 5,2% - 25cl........................................ 2
Fris geschonken

JUSTE Blond  5,5% - 33cl................................ 3
Belgisch zacht blond bier met een subtiele bitterheid, heerlijk verfrissend

Kriek 4% - 25 cl ....................................... 3
Fris en fruitig 

Cornet 8,5% - 33cl................................... 3,50
Sterk blond bier met een unieke vanilletoets

Mammoet Paleo Ale 7% - 33cl  ...................... 3,50
Biologisch blond bier dat refereert naar de mammoet die in 1860 in Lier gevonden 
werd. Een deeltje van de opbrengst gaat naar de lokale afdeling van Natuurpunt. 

Duvel 8,5% - 33cl.................................... 3,50
Belgisch blond speciaal bier uit Breendonk

Westmalle dubbel 7% - 33cl .......................... 3,50
Donker roodbruin trappistenbier met nagisting op de fles 

Westmalle tripel 9,5% - 33cl......................... 3,50
Helder gouden trappistenbier met nagisting op de fles

Sint-Gummarus tripel 8,3% - 33cl..................... 3,50
Belgisch abdijbier van hoge gisting, genoemd naar de Lierse herberg ‘In  
St.-Gummarus’ uit de 18de eeuw 

Sint-Gummarus dubbel 7,1% - 33 cl .................... 3,50
Belgisch bruin moutbier, ‘dubbel’ van hoge gisting, met hergisting op fles

Oelegems Titsenbier 7,5% - 33 cl ..................... 3,50
Ambachtelijk bier met nagisting in de fles

Liefst betalen met bancontact.

Graag bestellen aan de toog & zelf afruimen. 
Je mag alles op de kar onder de trap zetten. 

www.leescafe.be



Het Leescafé
Het Leescafé is ondergebracht in de “wintertuin” 
en de kapel van een voormalig klooster van de 
cellebroeders dat in 1946 een rusthuis van de 
zwartzusters werd. 

Het Leescafé opende in 2001. De vroegere 
bewonerskamers zijn nu de salons en de 
tijdschriftenkamers op het gelijkvloers en vergader- 
en leslokalen op de eerste verdieping. De namen van 
de lokalen verwijzen naar mensen die ooit de kamers 
bewoonden: Esmée, Delphine, Carola, Bérénice en 
Amélie. 

De kapel heet nu de Colibrantzaal. De Colibrants 
waren een sterk sociaal geëngageerde Lierse familie. 

www.leescafe.be

Het Leescafé wordt uitgebaat door een 
samenwerkingsverband van 4 sociale organisaties: 
Werkmmaat vzw, Oxfam-Wereldwinkel Lier vzw, Mondiale 
Werken Regio Lier vzw en Goed Gevoel/Mivas vzw.

Werkmmaat vzw levert maatwerk voor mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Werkmmaat coacht 
hen naar een geschikte werkplek en creëert nuttige 
jobs op maat. Werkmmaat werkt momenteel in Antwerpen, 
de Zuidrand van Antwerpen en is ook in Lier al vele 
jaren actief (uitbating Koffiehuisje – minigolf – 
tennis  in het stadspark, fietspunt, het onderhoud 
van de Vesten en de ondersteuning van de toeristische 
dienst).

www.werkmmaat.be

Oxfam-Wereldwinkel Lier vzw (OWW Lier) wil 
producenten uit het Zuiden een eerlijke kans geven op 
de wereldmarkt en maakt dit concreet door fairtrade 
producten te verkopen. In de Wereldwinkel in de 
Antwerpsestraat 141 vind je een ruim gamma, zowel 
food als non-food. OWW Lier organiseert ook elk jaar 
het fairtrade festivalcafé tijdens het filmfestival 
MOOOV Lier.

www.oxfamwereldwinkels.be/lier

Mondiale Werken Regio Lier vzw (MoWe) is een vzw 
die opgericht werd in maart 2016 en ondertussen 
meer dan 100 vrijwilligers telt. De vrijwilligers 
van MoWe ondersteunen vluchtelingen om makkelijker 
hun plaats in onze maatschappij te vinden. Ze 
helpen bij het vinden van een woning, bij het 
vinden van werk, bij het vinden van een school 
of van vrijetijdsactiviteiten, enz. Naast de 
vluchtelingenwerking is MoWe ook de trekker van het 
Huis van de Wereld in Lier. MoWe kan daarvoor een 
huis in de Koepoortstraat 3 in Lier gebruiken.

www.vluchtelingenregiolier.be

Mivas vzw afdeling Goed Gevoel organiseert in 
Lier het sociaal restaurant “Kome Nete” en 
sociale kruidenier “’t Hofke”. Het hoofddoel is 
armoedebestrijding.  Goed Gevoel doet dit door mensen 
een goedkope, verse maaltijd aan te bieden in het 
sociaal restaurant en door hen producten aan te 
bieden tegen een lage prijs in de sociale kruidenier. 
In het sociaal restaurant is iedereen welkom, mensen 
die het financieel moeilijker hebben eten aan een 
verlaagd tarief. De soep in het Leescafé wordt bereid 
door Goed Gevoel/Mivas vzw. 

goedgevoel.mivas.be


