De Komeere verzorgt uw ontbijt of brunch op zaterdag- en zondagmorgen. Ons aanbod wordt samengesteld met streekeigen producten en
zelfgemaakte lekkernijen.
We willen de nadruk leggen op lokale samenwerkingen met
verschillende producenten uit de Westhoek en Noord-Frankrijk.
Onze ontbijten worden bezorgd in een ecologische verpakking en
worden gratis geleverd in Poperinge en alle deelgemeenten Stavele,
Beveren a/d Yzer, Oost -en West-Vleteren.
Mits een toeslag van € 5 leveren we ook in Alveringem, Lo-Reninge,
Woesten, Vlamertinge, Dikkebus en Westouter.

pop-up
Wij wonen onder de kerktoren in hartje Haringe waar
we van 1 mei tot eind augustus starten met een popup in onze tuin. Op zaterdag- en zondag kan je er genieten van huisgemaakte taart, koffie en thee. Op de
kaart staan ook wisselende streekbieren, wijn en picon.
Proef ook eens de zelfgemaakte limonade!
Ideaal te combineren met een wandeling langs het dode
Yzerpad.

Haringeplein 5, 8972 Haringe
0497/896999
info@dekomeere.be
www.dekomeere.be

Voor groepen vanaf 10 personen hebben we verschillende formules:
Basis volwassenen: 1 koffiekoek - 2 pistolets - 2 soorten hesp - 2 soorten kaas
huisgemaakte choco en confituur - vers gemaakte granola - yoghurt van de
hoeve.
€ 12
Basis vo’n klien: 1 koffiekoek - 1 pistolet - huisgemaakte chocopops - choco en
confituur - chocostick (om chocolademelk te maken)
€7
Luxe volwassenen: assortiment aan koffiekoeken, pistolets en brood
hoeveboter - 2 soorten kaas - 2 soorten hesp - huisgemaakte choco en confituur
verschillende soorten granola’s - yoghurt van de hoeve - verse fruitsla - appelsap
van de hoeve - koffie en verschillende soorten thee van la thé
€ 18
Luxe vo’n klien: 1 koffiekoek - 1 pistolet - huisgemaakte chocopops - choco en
confituur - chocostick (om chocolademelk te maken) - verse fruitsla
€8
Brunch: assortiment aan pistolets, stokbrood en brood - hoeveboter - 3 soorten
kaas - 3 soorten charcuterie - zalm - quiche - salade - huisgemaakte choco en
confituur - granola en yoghurt van de hoeve - verse fruitsla - komeere pannenkoekjes met ahornsiroop - appelsap van de hoeve - koffie en verschillende soorten
thee van la thé - cava (3 euro extra)
volw.

Bestel ten laatste 1 week vooraf!

€ 27
€8

kind

