
WARME DRANKEN

koffie                                       € 2,00
espresso                                 € 2,00
cappuccino                            € 2,50
latte                                          € 2,80
thee                                         € 2,00
chai latte                               € 3,00
verse munt thee                 € 3,00
verse gemberthee              € 3,00
chocomelk                              € 2,50

KOFFIE SPECIALS

irish                                          € 7,00
french                                      € 7,00
cuba                                         € 7,00
flemish                                    € 7,00

SAPPEN

appelsien                                € 2,20
appel                                       € 2,20
worldshake                            € 2,20
tropical                                    € 2,20
appelsien vers                      € 3,80

FRISDRANKEN

coca cola                                € 2,20
coca cola light                      € 2,20
coca cola zero                       € 2,20
water                                        € 1,50
bruisend water                    € 1,50
fanta                                        € 2,30
ice tea                                      € 2,30
nordic tonic                           € 2,30
nordic agrum                        € 2,30
fevertree                                 € 3,30
chocolademelk                     € 2,30
fristi                                          € 2,30
melk                                         € 2,00
ayran                                      € 2,00
almdudler                              € 2,50
gingerbeer                             € 3,50

fles water 1L                          € 5,00
fles br water 1L                    € 5,00

DRANKEN
BIEREN

TAP

pils                                            € 2,20
grimbergen blond             € 3,00
hapkin                                     € 3,50
wisseltap

FLES

brugs wit                                € 2,20
kriek mort subite                € 2,30
maes 0%                                 € 2,30
desperados                            € 3,50
strongbow gold apple        € 3,50
strongbow red berries      € 3,50
affligem patersvat             € 3,00
affligem blond                     € 3,00
grimbergen bruin              € 3,00
duvel                                       € 3,60
bier v/d maand               zie bord
lousberg                                  € 3,30
gentse gruut blond             € 3,30
l’arogante                              € 3,70
gentse tripel                          € 3,70
orval < 1jaar                          € 3,50
orval > 1jaar                          € 4,20
orval > 2jaar                          € 5,00
westmalle tripel                   € 3,70
westmalle dubbel                € 3,30
chimay blauw                      € 3,70
chimay wit                             € 3,70

COCKTAILS

tom collins                             € 7,50
cuba libre                               € 7,50
mojito                                      € 7,50
cosmopolitan                        € 7,50
negroni                                    € 7,50
espresso martini                  € 7,50
moscow mule                        € 7,50

N/A

homemade limonade        € 3,50
homemade iced tea            € 3,50
homemade gingernade    € 3,50

HUISWIJNEN

GLAS

wit                                             € 3,50
rood                                          € 3,50
rosé                                          € 3,50
prosecco                                  € 4,50

FLES

wit                                          € 18,00
rood                                       € 18,00
rosé                                        € 18,00
prosecco                              € 24,00

ANDERE WIJNEN

zie onze wijnkaart en het  
suggestiebord

ENTR@DeCentrale

Sinds haar oprichting in 1994 als 
‘Intercultureel ontmoetingscentrum’ 
voor Gent is De Centrale uitgegroeid 
tot een vaste waarde in het Vlaams 
cultureel landschap  Met een uitgebreid 
jaarprogramma van concerten en 
evenementen, spraakmakende festivals 
zoals Istanbul Ekspres en Les Goûts de 
Gand, een eigen muziekschool, gewaagde 
uitwisselingen en verrassende projecten 
is De Centrale niet meer weg te denken uit 
Vlaanderen en Gent 

Vandaag is De Centrale een gerespecteerd 
cultuurhuis in binnen- en buitenland en 
daar zijn we best trots op  Maar na twintig 
jaar kan het geen kwaad om even terug 
te keren naar het prille begin  Zo wil De 
Centrale graag terugkomen op haar 
initiële belofte aan de stad; een plek voor 
ontmoeting bieden. En wat bindt mensen 
meer dan eten en drinken? Het huidige 
café en het wereldrestaurant van De 
Centrale werden daarom versmolten en 
getransformeerd tot ENTR 

Een oude loods recht tegenover De 
Centrale werd danig onder handen 
genomen om ze om te vormen tot die 
warme, diverse ontmoetingsplek  Voor 
het interieur klopte De Centrale aan bij 
Jan Dekeyser, architect, lichtontwerper 
en theatermaker  De context van 
ongedwongen ontmoeting en spontane 
diversiteit waarin De Centrale werkt 
inspireerde Dekeyser om de vervallen 
loods om te vormen tot een containerschip 
op de Middellandse Zee 

Zoals alle containers op zee, heeft ook deze 
een identificatiecode waarbij de eerste 
vier letters verwijzen naar de eigenaar 
van de container: ENTR is letterlijk een 
deel van de cENTRale.

STERK/APERO

STERK  

absolut vodka                      € 6,00
havana club 3                      € 6,00
hc anejo especial                 € 6,50
ricard                                      € 5,00
yeni raki                                  € 5,00
cointreau                               € 6,00
disaronno                              € 5,00
calvados                                 € 6,00
cognac                                    € 6,50
jameson                                 € 6,00
jack daniels                           € 6,00
single malt                        zie bord

APERO

porto wit/rood                      € 3,50
campari                                 € 4,00
martini wit/rood                 € 3,50
pineau des charentes        € 4,50
vermut zwart/wit               € 4,50
roomer                                    € 4,50
picon vin blanc                   € 6,00
kirr                                           € 4,50
kirr royale                             € 6,00

GIN

tanqueray                             € 6,00
hendricks                               € 9,00
regular tonic                         € 1,50
premium tonic                      € 2,50



dagverse soep met brood  
(klein/groot)                     € 3,00 / € 4,00
extra brood                                      € 1,00

Lam uit Oman                               € 15,00
ENTR burger                                  € 13,00
VEGGIE burger                              € 13,00
Syrische shoarma                        € 13,00
ENTR pasta (bolognaise)           € 12,50
VEGGIE pasta                                 € 11,50

NIEUW

Chinese wok (glutenvrij)           € 12,00
Veggie, ook in vegan verkrijgbaar: vraag ernaar

Lomo saltado (glutenvrij)         € 14,00
Lomo saltado is een typisch Peruaans gerecht. 
Het bevat reepjes rundsvlees, gemarineerd in 
azijn, sojasaus en peper. Het gerecht wordt 
geserveerd met witte rijst.

Koshari (veggie)                           € 12,00
Een traditioneel Egyptisch gerecht, gemaakt 
van rijst, macaroni en linzen samen gemengd, 
gegarneerd met een gekruide tomatensaus en 
knoflookazijn, gegarneerd met kikkererwten en 
krokant gebakken uien.

Kinderportie       (prijs classic - € 4,00)

CLASSICS
verkrijgbaar tijdens lunch én dinner

ENTR@Tafel

ENTR biedt volwaardige maaltijden, een hapje en 
een drankje, maar ook ontspanning en inspiratie aan 
de meest bonte gezelschappen  Een snelle lunch met 
collega’s? Een afterwork-borrel met tapas/mezze om 
de week mee af te sluiten? Een gezellige plek om met 
vrienden te aperitieven of languit te dineren? Een 
bar om na de voorstelling nog even na te praten bij 
een koffie of een goed glas? Er is niet alleen voor elke 
gelegenheid wat, in de menu’s wordt ook rekening 
gehouden met de diversiteit in onze samenleving: 
een gevarieerd aanbod uit de wereld keuken met 
bijzondere aandacht voor veggie (V) en halal (H). Ook 
andere wensen kunnen de gasten doorgeven aan de 
keuken 

ENTR is een plek waar jonge en iets minder jonge 
mensen hun eerste stappen zetten in de horeca. Zowel 
in de keuken, de zaal als achter de bar werken we met 
mensen die het vak nog volop aan het leren zijn. Dat 
leren gebeurt soms met vallen en opstaan. We vragen 
dus jullie begrip als een (deel van uw) bestelling niet 
helemaal ok blijkt te zijn. Geef ons een seintje en het 
komt zeker in orde!

TAPAS
16:00-21:30

tapasbord                                       € 16,00
tortilla/dip                                         € 7,50
olijven                                                 € 3,50
mini loempia’s 6/10        € 5,00 / € 7,50
calamares 6/10                € 5,00 / € 7,50
kippenboutjes 8/12         € 6,50 / € 9,00
bitterballen 8/12              € 5,00 / € 7,50

Zie ook suggestiebord

12:00-14:00

LUNCH
Zie suggestiebord

DINNER
18:00-21:30

Zie suggestiebord

DESSERT
12:00-21:30

tiramisu                                             € 5,00
pannacotta                                       € 6,00
dame blanche                                  € 5,00
warme appeltaart/ijs                   € 5,00

Zie ook suggestiebord
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