Menukaart
Maakt deel uit van

Warme dranken
Koffie
Koffie Deca
Espresso
Cappuccino (met verse slagroom)
Thee: zwart, rozenbottel, munt, linde, kamille,
citroen
Thee Kruiderie (met citroenverbenasiroop)
Relax thee Kruiderie

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,60
€ 2,30

Verwenkoffie
Irish coffee (whisky)
Italian coffee

€ 7,20
€ 8,10
€ 8,10

Chocolademelk
Chocolademelk met verse slagroom

€ 2,80
€ 3,30

Soep met brood

€4.50

€ 2,70
€2.50

Koude dranken
Chaudfontaine plat/bruisend
Chaudfontaine plat/bruisend 1l
Cola
Cola Zero
Sprite
Fanta
Tönissteiner citroen/multivruchten
Minute Maid Orange
Minute Maid Multivruchten
Bio appelsap
Bio appel-peersap
Bio appel-framboossap
Schweppes tonic
Ice Tea
Gini
Homemade Ice Tea
Cecemel
Fristi

€ 2,20
€ 6,90
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,70
€ 2,70
€ 2,80
€ 2,80

Bieren van ‘t vat
Maes pils
Maes 33 cl
Brugse Zot Blond
Hapkin Blond

€ 2,50
€ 3,10
€ 3,90
€ 4,20

Bieren op fles
Maes 0,0 %
Afflighem 0,0 %
Sportzot 0,0 %
Kriek (Mort Subite)
Rodenbach
Straffe Hendrik
Bulnas Campa citroenverbenabier (bio)
Brugse Zot Bruin
Grimbergen Blond
Grimbergen Bruin
Duvel

€ 2,50
€ 4,20
€ 4,20
€ 3,00
€ 3,00
€ 4.20
€ 4,50
€ 4,30
€ 3,90
€ 3,90
€ 4,50

Trappistenbieren
Chimay Blauw
Westmalle Tripel
Affligem Tripel

€ 5,50
€ 4,50
€ 4,50

Aperitief & wijn
Porto rood/wit
Martini wit
Baileys on the rocks
Pineau des Charentes
Glas wijn rood/wit/rosé
Strongbow (apple/red berries)
Kirr
Flesje cava (20 cl)
Bulnas Campa gin met Nordic Mist
Sangria rood/wit met vers fruit (seizoen)
Fles wijn rood/wit/rosé

€ 4,10
€ 4,10
€ 7,00
€ 4,10
€ 4,20
€ 4,00
€ 4,30
€ 9,20
€ 7,70
€ 8,70
€ 19,00

Cocktails
Mojito
Gin tonic

€ 8,50
€ 8,50

Mocktails
Virgin mojito

€ 4,20

Milkshakes
Vanille/chocolade/aardbei

€ 6,50

Snacks
Croque uit het vuistje
		Met groentjes
Croque Monsieur
Croque Madame enkel (met spiegelei)
Croque Hawaï enkel
Croque Boemboem enkel
Dubbele croque
Spaghetti
Macaroni
Vegetarische spaghetti
Kinderspaghetti
Kindermacaroni

€ 5,20
€ 7,20
€ 8,20
€ 8,20
€ 9,20
+ € 4,20
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 6,80
€ 6,80

Broodjes (tot 14u)
Broodje kaas
Broodje ham
Broodje smos

€ 3,80
€ 3,80
€ 4,20

Hapjes
Stuk fruit (appel of banaan) (seizoen)
Chips zout/paprika
Portie kaas
Portie salami
Portie mix

€ 1,00
€ 1,90
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00

Tea-Room
Pannenkoeken
Kinderpannenkoek (1 stuk)
Met boter & suiker
Met slagroom
Met confituur of choco
Met ijs
Met ijs & advocaat
Mikado
Met vers fruit (seizoen)
7 torentjes: ijs & vers fruit (seizoen)
Poffertjes 10 stuks

€ 2,50
€ 4,10
€ 4,40
€ 4,40
€ 4,80
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,10
€ 7,50
€ 3,80

Wafels
Met boter & suiker
Met confituur of choco
Met slagroom
Met ijs
Met vers fruit (seizoen)
7 torentjes: ijs en vers fruit (seizoen)

€ 4,10
€ 4,40
€ 4,40
€ 4,80
€ 7,10
€ 7,50

Ijscoupes
Kinderijsje 1 bol
Kinderijsje 2 bollen
Coupe Vanille
Coupe Dame Blanche
Coupe Dame Noire
Coupe Brésilienne
Coupe Advocaat
Coupe Banana (seizoen)
Coupe Aardbei (seizoen)
Coupe 7 Torentjes: met vers fruit (seizoen)

€ 2,50
€ 3,50
€ 6,00
€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60
€ 7,20
€ 7,30
€ 8,00
€ 8,60

Speciaal voor onze kindjes
Handijsjes: zie kaart aan diepvries
Vier je verjaardag bij Kiboe !
Pannenkoek (geserveerd in stapel)
+ 2 frisdrankjes
Min. 6 kids - max. 24
Reserveer nu je feestje op: www.kiboe.be

€ 8,50

Canadaring 41 – 8310 Assebroek
cafetaria7torentjes@kiboe.be
tel:
050 54 71 73
gsm: 0491/71 82 91
fax:
050 54 71 73
Openingsuren:
woensdag t.e.m. zondag van 11.30u
Ook open op feestdagen.
24,25 en 31 december en 1 januari gesloten
Tijdens de schoolvakanties ook open op maandag en dinsdag!
Indien er vragen zijn over bepaalde allergenen: vraag het
gerust aan de bediening en wij zullen u verder informeren.

Geschiedenis Kinderboerderij Zeven Torentjes
Oorspronkelijk werd het domein Ter Leyen genoemd, naar de familie
die de hoeve verschillende generaties in bezit had.
In 1372 verwierf Boudewijn de Vos, schepen van Brugge, het domein.
Hij leende het als feodaal leen uit. Met de wijziging van eigenaar
kwam er ook een nieuwe naam: ‘s Heer Boudewijnsburg.
Op het eind van de 15e eeuw wordt het gebied verwoest tijdens de
Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan, het conflict tussen de Bruggelingen en Maximiliaan van Oostenrijk.
Erna krijgt het gebied verschillende nieuwe eigenaren, onder andere
de familie Van der Steene. Tussen 1515 en 1666 is het eigendom van
de Bourgondische familie Le Gros.
In de 16de eeuw is dit een zomerverblijf, terwijl een landbouwer het
neerhof uitbaat. In deze periode wordt de hoeve ook afgebeeld op de
kaart van Pieter Pourbus. Hieruit blijkt dat de hoeve een vierkante
gracht heeft, met een toegang op de westelijke kant.
Vanaf 1569 prijkt er een omwald kasteel met voorpoort, stenen brug
over de omwalling en de typerende duiventoren – een duidelijk teken
van de hoge status van de bewoners. Op het domein zijn er een neerhof met boerderij, boomgaard en kruidentuin.
In de 18de eeuw raakt de boerderij in verval. Er was onder meer een
jeneverstokerij in ondergebracht.
In het begin van de 19de eeuw zijn er enkel nog de gebouwen, die er
vandaag de dag ook nog staan. Het is ook in deze periode, namelijk
in 1828, dat de hoeve de naam De Zeven Torrekens krijgt.

In 1957 wordt het deel verkaveld. Pas in 1972 koopt de stad het resterende deel van 3 hectare aan, waaronder de gebouwen en de
duiventoren. Er volgt een renovatie van de hoeve, waarvoor de
architect René Platteeuw uit Brugge wordt ingeschakeld, die er ook
een 19de-eeuwse schuur bouwt die afkomstig was van de hoeve
Groot ter Doest te Dudzele.
De hoeve heeft zeven losse gebouwen die om een erf staan gegroepeerd en dateren van de 17e, 18e en 19e eeuw. Het betreft het woonhuis (tegenwoordig in gebruik als horeca); een grote stal; een schuur
met wagenhuis (1660); varkens-en koeienstal; bakhuis; schuur,
afkomstig van Dudzele; duiventoren.
De bakstenen duiventoren is vermoedelijk 16e-eeuws. Hij heeft een
bakstenen spits die wordt bekroond door acht (niet zeven!) hoektorentjes. Er is een benedenruimte die met een bakstenen gewelf wordt
overwelfd. Daarboven is de duivenzolder met 650 L-vormige nissen.
In 1978 opent de hoeve de deuren als kinderboerderij ‘De Zeven
Torentjes’, als eerste kinderboerderij in Vlaanderen.
Sinds 2014 wordt de cafetaria van de Kinderboerderij uitgebaat door
Footstep. In de cafetaria werken mensen die een afstand hebben tot
de reguliere arbeidsmarkt. Dankzij Footstep krijgen zij de kans om
zich te ontplooien en zo horeca-ervaring op te doen.

