LES TARTINES
Tartine Carpaccio met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, veldsla en
truffelmayonaise

€ 12,00

Tartine Prepare Americain, gesnipperd uitje, ei en mayonaise

€ 12,00

Tartine Serrano met gegrilde aubergine

€ 10,50

Tartine Graved Lax gerookte zalm met garnituur

€ 11,75

Tartine Eiersalade met kerrie en veldsla

€ 8,50

Tartine Caprese mozzarella, tomaat en basilicumolie

€ 9,50

Grand Plateau Tartines combinatie van verschillende tartines om te delen

€ 28,50

LES TARTINES CHAUD
Tartine Club Classic kip bacon en cocktailsaus

€ 12,50

Tartine Omelette omelet met kaas en/of ham en/of bacon

€ 9,50

Tartine Omelette Saumon omelet met gerookte zalm

€ 11,50

Tartine Omelette aux Legumes met groentjes en mozzarella

€ 11,50

Garnaalkroketten met truffelmayonaise

€ 15,50

Kaaskroketten met honingmosterdmayonaise en Parmezaanse kaas

€ 10,50

Croque Monsieur ham en kaas en roomkaas

€ 8,50

Croque Madame ham, kaas, roomkaas en een spiegeleitje

€ 9,50

Croque Enfant een kindertosti

€ 4,50

Heeft U een Allergie of Intolerantie, vertel het ons, wij zullen U graag informeren over onze Gerechten.

LES POTAGES
Uiensoep met kaas gegratineerd en brood

€ 7,25

Tomatensoep met groentjes en brood

€ 6,50

LES SALADES
Salade Scampi met groene asperges, garnituur en een vinaigrette

€ 15,00

Caesar Salade met romeinse sla, tomaatjes, Parmezaanse kaas, kip,
ansjovis en dressing

€ 15,00

Salade Niçoise met verse tonijn

€ 17,50

Caprese met mozzarella, tomaatjes, basilicum en olie

€ 13,50

PASTA
Spaghetti Bolognese met Parmezaanse kaas

€ 12,50

Spaghetti Aglio Olio e Scampi met Parmezaanse kaas

€ 15,00

WARME GERECHTEN
Hamburger runderburger met frietjes

€ 14,50

Ravioli met kreeftensaus, gevuld met krab

€ 17,50

Heeft U een Allergie of Intolerantie, vertel het ons, wij zullen U graag informeren over onze Gerechten.

HEERLIJK VOOR BIJ DE KOFFIE
Vlaai van Peter Lemmens diverse wisselende verse vlaai v.a.

€ 4,50

Cheesecake

€ 8,50

Dame Blanche vanille ijs met warme chocoladesaus

€ 8,50

Mango Panna cotta met mango, spongecake en crumble

€ 9,50

Chocomousse

€ 8,50

LES APERO’S
Ambachtelijke Bitterballen met mosterd v.a.

€ 7,50

Calamares met aioli

€ 8,50

Nacho’s met salsa, guacamole & cheddar

€ 8,00

Boerenbrood met olijfolie, zeezout, dip & aioli

€ 6,50

Bruschetta met tomaatjes

€ 6,50

Gemarineerde olijven

€ 5,50

Oesters

3 stuks

6 stuks

9 stuks

12 stuks

€ 9,00

€ 17,50

€ 25,50

€ 32,50

Plateau de Jambon Serrano ham met olijfolie

€ 12,50

Plateau Pecheur wisselende seizoensplank met vis

€ 14,50

Plateau Viande wisselende seizoensplank met vlees

€ 15,50

Plateau Moriaan wisselende seizoensplank met vis, vlees en kaas soorten

€ 15,50

Plateau Moriaan Deluxe wisselende seizoensplank van de chef(2 personen) € 28,50
Moriaan Special 2 oesters en 2 coupkes champagne

€ 28,50

Heeft U een Allergie of Intolerantie, vertel het ons, wij zullen U graag informeren over onze Gerechten.

