
Wijkrestaurant
Menukaart

Toreke vzw - Wijkresto ‘t Oud Postje 
Meulesteedsesteenweg 455 
9000 Gent 
Tel. 09 259 91 20

mail: wijkresto.oudpostje@torekevzw.be 
site: torekevzw.be

‘t Oud Postje



FRISDRANKEN
€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3

Water   
Coca Cola 
Coca Cola Zero
Fanta 
Ice Tea 
Fruitsap Oxfam Sinaas of Tropical € 1,3

APERITIEF
€ 2,5
€ 2,5

Porto wit/rood 
Finley 0% Alcohol 
Cava alleen per fles € 15,0

BIER EN WIJN 

€ 1,3
€ 2,5
€ 2,5
€ 2,5

Jupiler
Jupiler 0%
Gruut blond/amber
Duvel
Glas wijn wit/rood 
Fles wijn wit/rood € 12,5

SOEP
Soep € 2,5
Extra brood € 0,3

BROODJES
Broodje van de dag  € 3,0
Soep met broodje van de dag € 4,5

WARME DRANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Thee

Plastic potje voor soep of maaltijd  € 0,3

**Kraantjeswater is altijd gratis te verkijgen **

‘t Oud Postje

DESSERTS
Zie suggestiebord

€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3
€ 1,3

€ 1,3

‘t Oud Postje is een project van Toreke vzw.  
In het voormalig postgebouw van de wijk opende in 2002 ons 

wijkrestaurant, waar je maandag tot vrijdag van 11u30 tot 13u30 
terecht kan. De maaltijden worden door onze eigen kookploeg 

met veel liefde bereid. We koken een dagschotel en maken ook 
broodjes, pasta, een vegetarisch alternatief en een dessert. 

Soep wordt aan tafel bediend, de maaltijd kan je zelf afhalen aan 
de keuken. Elke klant krijgt één portie vlees of vis, je kan wel 

extra groenten of aardappelen bij vragen.

‘t Oud Postje is een opleidings- en tewerkstellingsproject voor 
personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. We bieden 
hen werkervaring en begeleiding om hun kansen op de arbeids-

markt te vergroten.

‘t Oud Postje is een erkend Gents sociaal restaurant. Mensen 
met een laag inkomen genieten een verminderd tarief voor de 

maaltijden. Bezoekers die het standaardtarief betalen,  
ondersteunen hiermee onze werking.

gratis wifi met wachtwoord wrpostje




