
Vragen over allergenen? Shoot!

WEEKMENU

   29/3 – 31/3

TAPAS €4 

BUURTBAR BARIX 

SOEP (+ brood ) €3 

Inspiratie van overal,
groenten liefst van dichtbij,
toch vlees? Voel je vrij.

HIP €8

HAP €12

KRAK €4

ZOET €1

ZOET €3

KROK €3 enkel / € 4 dubbel (+ €0,5 sla)

Preisoep met kaaskorstjes

-  Kaasjes
-  Olijfjes, feta & ansjovis
-  Hummus & knakkers

Een krakend vers broodje 
Prosciutto met mascarpone, zongedroogde
tomaatjes, rucola, balsamico en pinoli

Baklava met yoghurtijs
IJs coupe Barix: Duo van chocolade- en vanille
ijs, versierd met chocolade en kleurrijk
gekonfijt fruit 

Croque Monsieur: kaas & ham
Croque Caprese: mozzarella, tomaat & pesto

Veel zin, maar geen grote honger?
Bietjes en geroosterde wortelen in feta-roomdip 

Groene curry met kokos, broccoli, courgette,
asperges, erwtjes, geroosterde cashewnoten
en basmatirijst
Zin in vlees? Met kippenreepjes
Pasta Barix: een bord spaghetti met smeuïge
groenten en tomatensaus, mozzarella,
gegrilde kerstomaatjes, parmezaan schilfers

 

DOORLOPEND 
11.00 - 19.45 uur

HONGER of GOESTING
12.00 - 13.45 & 17.00 - 19.45

Kinderijsje

De Gryspeerstraat 86, Deurne
cinema.rix@antwerpen.be
03 360 80 90
www.cinemarix.be  

 
Open van woe t/m vrij + de
laatste zondag van de maand 
van 11 - 21 uur. #cashless

 
Buurtbar Barix is gesloten
tijdens de zomer- en
kerstvakantie.

Kinderspaghetti Barix met smeuïge groenten
en tomatensaus, gegrilde kerstomaatjes,
parmezaanschilfers
Een mini portie HIP / HAP van de week

HUP €6
Kindermenu 

Voor de grote honger 



WELKOM!

Barix is open van woensdag t/m
vrijdag en de laatste zondag van de
maand, 11 - 21 uur!
03 360 80 90 | www.cinemarix.be
#cashless

APERO

FRIS & GEZOND BIER

WARM

SNACKS

Cava €3,5
Wijn wit/rosé/rood €3 
Fles wijn €12
Fles cava €14

Bionade €3 
Almdudler €2 
Pajottenlander Appelsap €2
Cola €2
Cola Zero €2
Ice Tea €2
Bitter Lemon €2
Tonic €2
Fentimans ginger-ale 0,0% €2
Water plat/bruis €1

Koek €1
Chips €1

Thee assortiment €2
Verse thee gember/munt €3
Chocomelk €2
Espresso €2
Koffie €2
Cappuccino €3
Café latte €3

Pintje €2
Bolleke €2
Weissweissbaby €3
Cum Laude €3
Duvel €3
Westmalle tripel/dubbel €3
Maes 0,0% €2

Mensen uit alle windstreken, 
zeker uit de buurt, van dichtbij: 
kom binnen - voel je vrij! 


