
 
 

Kleine kaart   
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR. 

BON APPÉTIT! 

 

BONJOUR! 
YOGHURT | en fruit van het seizoen   4,5 

SMOOTHIE | groenten en fruit   4,5 

POUR LES ENFANTS  | voor de kinderen 
PETIT-PICKNICK 
petits pains, hartig en zoet beleg, zelf smeren!   5,5 

TOSTI  
tosti ham en kaas  3,5 

LES SNACKS | bij de borrel (6 stuks)  
Bitterballen   3,5 
Bitterballen van Cas   4,5 
Garnalenkroketjes, met citroenmayonaise   7,0 
Borrelgehaktballetjes  4,5  

LES PLATEAUX | van de plank (2 pers.) 
Charcuterie | selectie fijn gesneden vleeswaren   14,5 

Fromage | selectie mooie Franse kazen   14,5 

LES POTAGES | Huisgemaakte soepen 
BOSPADDENSTOELENSOEP  7,5 

SOEP VAN DE DAG   7,5 

LES SALADES | uit de tuin 11,5 
SALADE CHEVRE CHAUD | frisse salade met zachte 
geitenkaas, croutons, walnoten, appel, tijm en honing 

SALADE NIÇOISE I Gegrilde tonijn, haricots verts, ei, 
tomaat, olijven, rode ui en tomaten-kruidendressing 

LES OEUFS | een ei hoort erbij   
ZOALS U HEM WENST   vanaf 6,0 
* supplement ham, kaas, tomaat, spek 0,5  
 
 

 

 

LE PAIN | ambachtelijk brood 8,0 
ZALM-PALING | met kappertjes, uitjes en 
mierikswortelsaus op toast van desembrood  

KIP | ‘pulled chicken’ geserveerd met yoghurt-  
komkommer-kruiden-dip op een baguette Rustique  

CHÈVRE CHAUD | warme geitenkaas, appel, honing,  
walnoten, geserveerd op desembrood 

RÔTI DE BOEUF | rosbief met truffelmayonaise en 
rucola op desembrood 

CROQUE MONSIEUR I met ham, kaas, 
bechamelsaus op desembrood met salade  

LES PLATS | meer dan een broodje 
CLUB SANDWICH | gerookte kip, bacon, ei, tomaat,  
komkommer en cocktailsaus, geserveerd met frites 10,0 

CROQUETTES | ambachtelijke kroketten, geserveerd  
met donker boerenbrood   8,0 

CROQUETTES DE CREVETTES | garnalen kroketten  
met citroenmayonaise, geserveerd met donker  
boerenbrood 10,0 

QUICHE LORRAINE | Hartige taart geserveerd met 
een frisse seizoenssalade   8,0 

HAMBURGER | Dry aged rundvlees, rosé gegrild,  
tomaat, coleslaw en piccalilly, geserveerd op  
een rustiek wit broodje met frites   16,0 
* supplement Roquefort 0,5 

LAMSBURGER | Lamsburger met gekonfijte ui, 
geitenkaas, rucola en champignon-truffelsaus op een 
rustiek wit broodje 16,5 

LE PATISSERIE | lekker zoet 
TARTE AUX POMMES 
met slagroom 4,0 (supplement vanille-ijs 1,0) 

PATISSERIE DU JOUR   5,0 

PROFITEROLES | 3 stuks   3,0  

MACARONS | 3 stuks    4,0 

COTE D’OR | 3 stuks   2,5 



Diner 
LES ENTRÉES | voorgerechten  

SALADE CHÈVRE CHAUD 11,5 
Frisse salade met zachte geitenkaas, croutons, 

walnoten, appel, tijm en honing 

SALADE NIÇOISE 11,5 
Gegrilde tonijn, haricots verts, ei, tomaat, olijven,  

rode ui en tomaten-kruidendressing 

TRIO PATÉ DE GIBIER 9,5 
Drie verschillende wildpatés  

met compote, noten en desembrood 

CARPACCIO 9,5 
Dungesneden ossenhaas met rucola, truffelolie, 

pijnboompitten en Parmezaanse kaas  

GAMBA’S AU FOUR 12,0 
Met knoflook gemarineerde gamba’s uit de oven met 

tomaat, wilde spinazie en croutons  

POTAGE CHAMPIGNON DES BOIS 7,5 
Bospaddenstoelensoep met notenbrood

LES PLATS | hoofdgerechten 
STEAK FRITES | 18,0 

Biefstuk in eigen jus*, geserveerd met salade en frites  
*supplement Bearnaisesaus of pepersaus 1.0 

FILET PUR FRITES | 26,0 
Biefstuk van de ossenhaas in eigen jus*, geserveerd met groenten, salade en frites 

*supplement Bearnaisesaus of pepersaus 1.0 

CARRELET AU FOUR | 17,5  
Scholfilet uit de oven gevuld  met prei en champignons,  

geserveerd met luchtige citroensaus en roseval aardappeltjes 

PERDREAU | 21,0 
Roodpootpatrijs met aardappelmousseline, spekjes, spruitjes en zuurkool 

HAMBURGER | 16,0 
Dry aged rundvlees, rosé gegrild, tomaat, coleslaw en piccalilly, geserveerd met frites 

* supplement roquefort 0,5 

LAMSBURGER | 16,5 
Lamsburger met gekonfijte ui, geitenkaas, rucola en champignon-truffelsaus op een rustiek wit broodje 

PASTA CANARD ET TRUFFE | 16,5 
Pappardelle pasta met een eendenboutje, broccoli, truffelsaus en Parmezaanse kaas 

 
LES DESSERTS  
DAME BLANCHE I 6,5 

Klassieke ijs coupe met vanille ijs, warme 
chocoladesaus en slagroom 

TARTE AUX POMMES I 5,0 
Warm appeltaartje met slagroom en vanille ijs 

RHUBARBE I 5,5 
Knapperige rabarbercompote met frambozensorbetijs 

PARFAIT AUX NOISETTES I 7,5 
Notenparfait met stoofpeer en vossebessen  

FROMAGE I 8,5 
Kaasplankje met selectie Franse kazen 

PATISSERIE  
PATISSERIE DU JOUR | 5,0 

PROFITEROLES | 3 stuks | 3,0 
MACARONS | 3 stuks | 4,0 
COTE D’OR | 3 stuks | 2,5 

 

LES PLATEAUX   
Wisselende combinaties ‘van de plank’  

- voor 2 personen 
CHARCUTERIE | selectie vleeswaren en paté 14,5 

FROMAGE | selectie Franse kazen 14,5 


