
warm & koud 
Uiensoep met crouton, gegratineerd met Gruyère 5.50 

Kreeftensoep met gamba’s, rouille en crouton 8.50

Boerenpaté met grove mosterd, cornichon en brioche 8.50

Klassieke rundertartaar met cornichon, kappertjes, mosterd en toast 14.50

Terrine van eend met uiencompote en brioche 10.50

Mergpijp met antiboise en brioche 9.50

Gebakken eendenlever met suikerbrood en gekarameliseerde appel 15.50

Gegratineerde slakken met  peterseliekorst en uiencompote 7.50

Gemarineerde zalm met brioche en kruidendressing 12.50

Krabsalade met garnalen, avocado en tomaat 14.50

Warme kleine mosselen met pastis en selderij 11.50 

Bouquet garnaaltjes met cocktailsaus (ongepeld) 9.50

Flammkuchen met gerookte zalm,  crème fraîche, rode ui, sla en mierikswortel 12.50

Flammkuchen met geitenkaas, uiencompote en rucola 11.50

Geitenkaasje met tomatenmarmelade en toast 9.50

salades
Salade met gerookte eend, spekjes,  roomkaas en noten 16.50  

Romeinse sla met tonijn, haricots verts, aardappel, ansjovis en vinaigrette 16.50 

Kropsla met grapefruit, avocado en vinaigrette 13.50 
 

Luxe salade van gamba, krab, gemarineerde zalm, Bayonne ham,  
terrine van eend en gepocheerd ei 22.50

sandwiches 
Voor de sandwiches kunt u kiezen uit stokbrood of Frans boerenbrood

Beenham, Comté, gekookt ei, cornichon en mayonaise 8.50

Warme geitenkaas met honing, pecannoot en salade 9.50

Boerenpaté met Dijonmosterd en cornichon 9.50

Rosbief met uiencompote, parmezaan, rucola en truffelvinaigrette 9.50

Gerookte zalm met avocado en rode ui 11.50

Rillettes van makreel met ingelegde ui, tomaat en piment d’Espelette 8.50

les croques 
Comté, beenham en mornaysaus 8.50

Comté, beenham, mornaysaus en gebakken ei 9.50

Comté, paddenstoelen, uiencompote, truffel en mornaysaus 9.50

Comté, stoofvlees, uiencompote en mornaysaus 10.50
 

eiergerechten 
 

Omelet met beenham, kaas en bieslook 9.50

2 gebakken eieren met brood, tomaat, spek en champignons 10.50

2 gepocheerde eieren op toast met beenham en hollandaise 12.50

2 gepocheerde eieren op toast met gerookte zalm en hollandaise 14.50

Taartje gevuld met gepocheerd ei, spinazie en mornaysaus 9.50

borrel 
8 bitterballen met mosterdsaus 7.50

6 kleine kroketjes met Bayonne ham 7.50

6 kleine garnalenkroketjes met citroenmayonaise 7.50

6 kleine geitenkaaskroketjes met tomatenmarmelade 7.50 
Gevulde eitjes met krabsalade 4.50

Rillettes van makreel met ingelegde ui 7.50

Boerenpaté met grove mosterd en cornichon 8.50

Bouquet garnaaltjes met cocktailsaus (ongepeld)  9.50

Terrine van eend met uiencompote 10.50

Rilettes van eend met cornichon en ingelegde ui 7.50

Boerenbrood met Echiré boter 4.50

Hele artisjok met vinaigrette en gribiche-saus 10.50

Belegen Franse kaas met grove mosterd 7.50

Olijven 3.00

 

charcuterie 
Gedroogde ham uit Bayonne 7.50

Gedroogd spek uit Bayonne 5.50

Gedroogde worst 6.50

Gedroogde worst met venkel 7.50

Mix van beide worstsoorten 9.50

Selectie van onze charcuterie 17.50

lunch


