
 

 

 

Welkom 

in Magda’s  

zomerbar 

 

voor een 

zalvende zomer 

in de tuin van de Nieuwe 

Pastorie waar YOT thuis is. 

 



 

 

Prijslijst Magda’s Zomerbar  

 
Bediening aan het raam  -  Betaling bij bestelling  -  Dank om zelf leeggoed naar het raam te brengen 

Geen alcoholische dranken voor min 16-jarigen 

Frisdrank 
Water, plat (25 cl)        € 1,5 

Water, bruisend  (25 cl)       € 1,5 

Gearomatiseerd met stukjes droogfruit van ‘Sam Serveert’    + € 1.0 

 

Bionade Citroen/Bergamot (33cl)      € 3,5 

Bionade Gember/Sinaasappel (33cl)     € 3,5 

Almdudler (25 cl)        € 2,5 

 
Almdudler is een Oostenrijkse kruidenlimonade op natuurlijke basis. 

De drank werd in 1957 in Wenen ontwikkeld door W. Weber en E. Klein. 

Almdudler wordt aangeboden in flesjes waarop een in klederdracht gestoken 

paartje staat afgebeeld. Bekend is de slogan: "Wenn die kan Almdudler 

hab'n, geh' i wieder ham!" ("Als ze geen Almdudler hebben, ga ik weer naar 

huis!").  

Wij hebben graag dat u nog even bij ons blijft, vandaar dat we het drankje in 

huis haalden. Zo kijken we ook eens over de grenzen van onze eigen regio.  

 

Appelsap (20 cl)         € 2,5 

Sinaasappelsap (20 cl)       € 2,5 

World shake (20 cl)        € 2,5 

 

Onze fruitsappen van Oxfam Wereldwinkel zijn fairtrade-producten 

Appelsap: Vers geperst sap met 100 % Belgische kwaliteitsappels uit 

boomgaarden in omschakeling naar bio. 

Sinaasappelsap: Puur en ongezoet uit geconcentreerd sap van sinaasappels. 

Zonder toegevoegde suikers, smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen. 

World shake: Een originele, lekkere combinatie van pompelmoezen, 

sinaasappelen, bananen en rode bieten. Natuurlijk vers geperst appelsap 

vervolledigt dit pure en ongezoete multivruchtensap. Zonder toegevoegde 

suikers, smaakstoffen en kunstmatige kleurstoffen. 
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Bier 
 

Fort Lapin “Witte van Brugge” 5°      € 4,5 

Fort Lapin “Rouge” 6,5°       € 4,5 

Fort Lapin “Tripel” 8°        € 4,5 

Fort Lapin “Quadruppel” 10°      € 4,5 

 

Onze bieren zijn afkomstig van de lokale brouwerij Fort Lapin. 

 

FORT LAPIN - WITTE VAN BRUGGE 33cl - BIER VAN HOGE GISTING MET HERGISTING OP 

FLES - ALCOHOLVOLUME : 5,0%  

Een witbier met hibiscusbloemen. Op het einde van het kookproces wordt zeer kort 

een hoeveelheid hibiscus toegevoegd. Dit om het aroma van de bloem en niet de 

kleur aan het bier mee te geven. 

 

FORT LAPIN – ROUGE 33cl - BIER VAN HOGE GISTING MET HERGISTING OP FLES -

ALCOHOLVOLUME : 6,5% 

Een amberkleurig bier van 6,5% ABV. Het bier wordt gekenmerkt door de mooie 

lichtrode kleur die afkomstig is van de hibiscusbloem. Deze zorgt overigens ook voor 

de verfrissende smaak. 

 

FORT LAPIN – TRIPEL 33cl - BIER VAN HOGE GISTING MET HERGISTING OP FLES 

ALCOHOLVOLUME : 8,0% 

Een blond bier van 8,0% ABV. Dit was het eerste bier van de brouwerij. Het heeft iets 

van een witbier door de toevoeging van koriander en tarwemout. Een mooi 

gebalanceerde en makkelijke doordrinker. Licht kruidig bier met een mooie gouden 

kleur en een mooie schuimkraag.  Licht hoppig, met kruidige en mouttoetsen. 

 

FORT LAPIN – QUADRUPEL 33cl - BIER VAN HOGE GISTING MET HERGISTING OP FLES - 

ALCOHOLVOLUME : 10,0% 

Donker kruidig degustatiebier. In dit bier zijn er 8 soorten mout verwerkt. Daarnaast 

zorgen de kruiden voor een mooie balans. Er werd ook gebruik gemaakt van 

kruidnagel, vanille, koriander, kaneel en jeneverbes. Zeer kruidig bier maar toch mooi 

in evenwicht. De gebruikte kruiden zijn jeneverbes, kruidnagel, kaneel, vanille en 

koriander. 
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Wijn 
 

Wit Zwaene (2020) (Catharinahoeve – Groede)   € 4,5 

Rosé Wolke (2020) (Catharinahoeve – Groede)   € 4,5 

Rood Merelaer (2020) (Catharinahoeve – Groede)   € 4,5 
 

De wijn is ook per fles verkrijgbaar      € 25,0 

 

Wijnboerderij Catharinahoeve (Elmare) 

Wijnboerderij Catharinahoeve (Elmare) is gevestigd in het pittoreske 

Groede, regio Zeeuws-Vlaanderen. Op dit Zeeuwse landgoed is een 

behalve een wijnboerderij, een compleet gemengd boerenbedrijf 

gevestigd. Vanuit de visie wordt er op duurzame wijze gewerkt, zodat 

ook de generaties mogen genieten van onder andere de (h)eerlijke 

stille wijnen van het landgoed. 

Momenteel staan er ongeveer ca. 1,5 ha druivenstokken waar een 6 tal 

druivenrassen worden geteeld. Deze vormen de basis voor rode, 

witte, rosé en tevens wordt er een portachtige specialiteit (opname 

najaar 2021) gemaakt vanuit eigen walnotenbomen! Bijzonder is ook 

dat er dagelijks hard wordt gewerkt, buiten de vrijwilligers om, door de 

medewerkers van zorginstelling Juutsom. 

Ieder die ooit in Zeeland is geweest zal direct terug gaan naar de 

herinnering bij het nemen van de eerste slok, voor diegene die nog 

nooit in Zeeland zijn geweest zeggen wij van Nederlandse Streekwijnen 

begin met een mooi glas van Catharinahoeve dan komt het bezoek 

vanzelf. 

Dit bedrijf wordt gerund door de familie Oosterling, familie van onze 

medewerker Adrie. 

 
 

https://www.nederlandsestreekwijnen.nl/c-5163006/wijnboerderij-catharinahoeve-elmare/
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Zwaene 2020 

De natuurlijke opvolger van de uitmuntende Zonne variant. In 

tegenstelling tot haar 'voorganger' is deze niet alleen vanuit de 

Souvignier Gris opgebouwd, maar is ook de alom bekende Johanniter 

toegevoegd. Zwaene 2020 is wederom een heerlijke frisse, licht zilte 

variant uit het zuiden van Zeeland. 

 De druivenranken staan op 'de grond' van een voormalige zeearm. 

Deze lichte zeeklei i.c.m. de volop aanwezige zon in deze provincie 

geeft zoals algemeen bekend top wijnen.  

 

Wolke 2020 

Wel of geen wolken aan de horizon, deze Zeeuwse rose 2019 is een 

voltreffer! 

Opgebouwd uit de Dornfelder & Rondo druif laat deze rose in het glas 

direct zijn zachte kant zien. 

Heerlijk fris zachte rosé die zelfstandig maar ook in de combinatie 

met  salades of een mooie lichte pastamaaltijd uitstekend in zijn kracht 

wordt gezet. Vanuit ons proefpaneel kregen we ook terug 'mooi glas 

voor pannetje Mosselen'! 
 

Merelaer 2020 

Een (h)eerlijke rode wijn opgebouwd uit de Rondo & Renet druif die het 

gewoon uitstekend doen onderin Zeeland!  

Soepel doch klein beetje robuuster als de andere rode varianten van 

dit wijnhuis maakt dit tot een mooi glas in deze periode. 

Mooi licht donker fruit bosvruchten, klein beetje droog in de afdronk is 

dit een mooie combinatie met een stukje Nederlands wild ( tip; hele 

eend uit de oven) maar ook zelfstandig wel of niet in combinatie met 

een oer Nederland borrelplankje kaas, osseworst gewoon genieten! 
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Diverse wijnen 
 

Alcoholvrije bio schuimwijn Vendôme     € 6,0 

 

Je glas wordt gepimpt met stukjes gedroogd fruit, ons geleverd door 

Sam Serveert (100% foodwinning) Ezelstraat 43-45 / 302 te Brugge (zie 

kaartje in de map op de tafels). 

Vergeet niet het gedroogd fruit ook (achteraf) te proeven. Smakelijk. 

 

 

 

Sangria (met stukjes fruit)       € 6,0 
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Warme dranken 
 

Koffie          € 2,5 

Koffie met melk         € 2,5 

Koffie espresso         € 2,5 

Cappuccino         € 3,0 

Latte Macchiato         € 3,0 

Koffie choc         € 2,5 

Wiener mélange         € 3,0 

Chocolademelk         € 2,5 

 

Onze koffie is Fairtrade van Oxfam Wereldwinkels. 

 

Muntthee, vers geplukt uit de pastorietuin    € 3,0 

 

Thee – Zomermagie         € 2,5 
 Magische groene thee, goudsbloembloesem,  

Korenbloembloesem, rozenbloesem  

 

Thee – Fruitsymfonie        € 2,5 
 Witte thee, rooibos, vruchten 

 

Onze thee is ook te koop in ’t Staelyzer, Gentpoortstraat 2 te Brugge (Op de 

hoek van het Magdalenakerkplein) 
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Gebak (wisselende dagaanbieding) 
 

Mogelijks dagaanbieding van (zelfgemaakte) desserts en gebak: 

zie afzonderlijk bord  

of neem een kijkje aan ons venster 
 

Gebakje met koekje van oranjebloesem       € 5,0 

Taart: citroen/olijf         € 6,0 

Taart: Baked cheesecake       € 6,0 

 

- Cupcake [niet wat je denkt!] met 'vingerkootje', verwijzend naar het 

vingerkootje van Maria Magdalena dat zou bewaard gebleven zijn in 

Vézelay. Dat vingerkootje is een koekje met oranjebloesem, typische 

smaak van die regio. Maria Magdalena zelf leefde 30 jaar lang van het 

voedsel dat de engelen haar brachten…. 

- Citroen-olijfolietaart, met de olijfolie verwijzend naar het attribuut waar 

Maria Magdalena vaak mee wordt afgebeeld. Afgewerkt met 

aardbeien of frambozen, want het is tenslotte zomer. 

- Baked cheesecake op een bodem van Mariakoekjes met 

passievrucht, waarbij de passie het hoofdthema is.  De ‘passie’ bij Maria 

Magdalena kan je vrij interpreteren.  De cheesecake is ook nog eens 

glutenvrij.  

 

Wij halen ons gebak bij “Magpies” Zoet is zondig? Dat hoeft niet zo te 

zijn. “Magpies” zijn 100% plantaardig: vrij van ongezonde vetten en 

dierenleed, maar wel boordevol smaak en liefde! Voor jong en oud, 

van zoet tot suikervrij, gluten- of notenvrij, voor jezelf op een druilerige 

avond, of voor je feestbuffet... Magpies bakt het allemaal. 
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Gebak (wisselende dagaanbieding) 
 

Mogelijks dagaanbieding van (zelfgemaakte) desserts en gebak: 

zie afzonderlijk bord  

of neem een kijkje aan ons venster 

 

Cappuccinotaart 

 

Appelstrudel (koud of warm, mogelijks met bolletje ijs) 

 

… 

 

IJs 
 

IJs coupe, glutenvrij. Vanille, chocolade of aardbei per bol € 2,0 

Supplement slagroom        € 0,5 
 

Ons artisanaal ijs is afkomstig van Missault uit Brugge 

 

 

Dankjewel voor je bezoek aan 

onze zomerbar. 

Versie 5 juli 


