
 

  
Croques/Tosti    

  

Ham & kaas     €7,00  

Kaas, traditioneel    €7,00  

V Geitenkaas,    €7,00 

met honing en krokant gebakken bacon  

V  Caprese,    €7,00 

met mozzarella, tomaat en verse pesto 

 

Soupes/Soepen 

V  Tomatensoep   €6,50 

V  Uiensoep    €6,50 

Dagsoep    €5,50 

 

Tartines garnies/Broodjes 

Ambachtelijk gesneden boerenland brood keuze 

uit: wit of bruin 

Gerookte zalm, met roomkaas,  €9,50 
zongedroogde tomaten, kappertjes en rode ui met sla 

Gehaktbal La Maison   €9,50 

Kippenlever,     €9,50 

met bacon, gebakken ui en champignons   

V Champignons,   €9,50 

gebakken in knoflookboter afgeganeerd met cheddarkaas  

Franse kipsupreme,   €9,50  

gebakken kip met honing tijm saus, bacon en pijnboompitten 

Hamburger La Maison, een runderburger €12,50 
met kaas, ui, tomaat, gebakken ei, bacon en friet 

 

Salades/Salades 

Geserveerd met ambachtelijk gesneden 

boerenland brood en knoflooksaus 

V Salade met geitenkaas,   €14,50 

honing, gemengde nootjes en bacon  

Salade met gebakken verse zalm  €14,50 

V Salade met champignons  €14,50 

Salade met ossenhaaspuntjes  €17,50 

Quiches/Quiche 
Geserveerd met gemengde sla 
Ham & prei     €8,00 
Zalm & dille     €8,00 
V Spinazie & ricotta    €8,00 

 

Plats aux 

oeufs/Eiergerechten  

Ambachtelijk gesneden boerenland brood keuze uit: 

wit of bruin  

Uitsmijter La Maison,    €12,50 
met diverse vleeswaren en kaas  

Omelet met krokant gebakken bacon  €9,50 

of kaas    

 

Méditerranée/Warme 

broodjes uit de oven  

V Chèvre,     €12,50 

met geitenkaas, serranoham, roomkaas, rode vijgenchutney, 

honing en sla  

Serrano,     €12,50 
met blauwe kaas, koolsla, rode uienchutney, roomkaas en sla 

V Brie,      €12,50 

met rode uienchutney, roomkaas, sla en garnering  

 

Plate service 

Geserveerd met friet en sla 

Saté babi     €15,50  

Kip saté     €15,50  

Gehaktbal La Maison   €15,50 

Gebakken zalmmootjes   €15,50 

 

Bites en snacks  

Bitterballen, Kwekkeboom 10 stuks  €8,00  

Gemengd bittergarnituur, 12 stuks  €8,00 

Boerenland brood met kruidenboter  €7,50 

of knoflooksaus  

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

V= Vegetarisch of kan vegetarisch, geeft dit aan bij 

bestelling 



 
Boissons chaudes/Warme 

Dranken  

Koffie      €2,65 

Espresso     €2,65 

Cappuccino    €3,00 

Koffie verkeerd    €3,00 

Latte macchiato   €3,25 

Warme Chocolademelk   €3,25 

Tipje slagroom    €1,00 

Thee     €2,65 

Verse gember thee   €3,75 

Verse Muntthee   €3,75 

 

Patisserie/Gebak 
Saucijzenbroodje   €3,80 
Kasteel     €3,70 

Bananensoes    €3,70 

Moorkop    €3,70 

Chipolatapunt    €3,90 

Aardbeienslof    €3,70 

Carrotcake    €4,50 

Red velvet    €3,80 

Appelgebak, met speculaasdeeg €3,85 

Gevulde koek    €2,50 

Velpenaartje    €3,60 

Chocoladebootje   €3,85 

Lemon mangotaartje   €3,70 

 

Glace/Ijs  

Dame blanche    €8,50 

Sorbet     €9,50 

Banensplit    €9,50 

 

 

 

 
 

Vin/Wijn 
Witte wijnen     Prijzen per glas 

Mas Bres Payes des Cévennes Stella €4,50 

Frankrijk 

 

Millstream, Chenin Blanc  €4,00 

Zuid-Afrika     

 

Riesling Kabinett   €4,00 

Duitsland 

   

Rode wijnen 

Calusari    €4,50 

Roemenië 

 

Mas Bres Payes des Cévennes Luna €4,50 

Frankrijk 

 

Millstream, Ruby Cabernet  €4,00 

Zuid-Afrika   

Rose wijnen 

Dune Gris de Gris   €4,20 

Frankrijk   

 

Boissons sans alcool/Frisdranken 

Frisdranken      vanaf €2,75 

Smoothie                €3,75 

 

 

 

 
 


