MENU | ETEN
De keuken is geopend van 11:30h - 21h. U kunt tot ± 22h blijven zitten.
Al onze gerechten zijn huisgemaakt met biologische ingrediënten. Er is veel vegetarische keuze
en er zijn ook plantaardige gerechten.

Les Crêpes (zoete flensjes)
bij de koffie of als dessert
Crêpe suiker & citroen
Crêpe suiker & kaneel
Crêpe ahornsiroop
Crêpe chocola, banaan, kokos
Crêpe appel, karamel, amandel

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,90
€ 6,90
€ 6,90

Extra lekkers op de crêpe
Bolletje ambachtelijk ijs
Een scheut sinaasappellikeur

€2
€ 1,50

Voorgerechten / borrelhappen / tussendoortjes
Brood met twee spreads om te smeren
Schaaltje olijven
Schaaltje gemengde noten
Gougères; lauwwarme Franse kaassoesjes (6 st)
Surprisebord van de chef p.p.
Kleine vegetarische salade
Soupe du moment

€ 6,50
€ 4,90
€ 4,50
€ 7,50
€ 8,50 (vanaf 2 p.)
€ 6,50
€ 4,50 / + brood € 1,-

z.o.z. voor hoofdgerechten

Wij vertellen u graag dat….
- onze taarten en koekjes ook voor verjaardagen en feestjes te bestellen zijn,
- wij ook catering op locatie verzorgen; gezonde, biologische buffetten en ook galettes,
- u met een groep de ruimte kan afhuren voor een besloten diner en/of lunch borrel.
Openingstijden 11:30-22h do t/m zo

Les Plats - Hoofdgerechten
Les galettes (hartig)
De galette is soort een dunne gezonde pizza van boekweitmeel die à la minute gebakken wordt.
Iedere galette wordt verrijkt met een slagarnituur. De galette is vrij van gluten, melk en ei.
goede trek
-standaard-

kleine trek
-aangeven s.v.p.-

Galettes légères
Galette ‘kaas’, tomaatsalsa, Provençaalse kruiden
Galette ‘geitenkaas’, dadelstroop, walnoten

€9
€ 10,50

€7
€ 8,50

Galettes aux legumes
Galette ‘artisjokkenpesto’ & portie groente
Galette ‘schapenkaas’ & portie groente

€ 12,50
€ 12,50

€ 9,50
€ 9,50

Galettes gourmands
Galette ‘zeewiertartaar’, spiegelei, beetje groen
€ 12,50
Galette ‘complète’; spiegelei, spek, kaas
€ 12,50
Galette ‘pissaladière’; ansjovis, tomaat, beetje groen € 12,50

€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50

Galette royales (enkel in standaardformaat te krijgen)
Galette, aardappel, groente, kaas
€ 13,50
Galette, aardappel, groente, kaas, spek
€ 13,50
Galette, aardappel, groente, kaas, spek, ei
€ 14,50

Galette pour les bons vivants
Galette du chef… surprise!!
Galette du moment… zie counter

Maaltijdsalade met fetakaas, sla, groente, kruiden, zaden € 13,50

*Allergie, dieet? Laat het ons vooraf weten! Niet alle ingrediënten zijn namelijk beschreven.

