Snacks

Verse Belgische
Friten/Snacks/Sausjes
Verse frites

smal

normaal

Frites
€ 1,90
€ 2,15
Frites met
€ 2,50
€ 2,80
Frites met satésaus
€ 2,90
€ 3,30
Frites speciaal
€ 2,90
€ 3,15
Frites mayo/satésaus/ui
€ 3,00
€ 3,35
Frites stoofvlees, huisgemaakt € 3,15
€ 4,15
Frites goulash, huisgemaakt € 3,25
€ 4,25
Frites Brabant
€ 3,30
€ 3,75
(spek, verse gesneden ui, champignon)
Puntzak to go
€ 2,00
Puntzak to go met mayo
€ 2,50
Familiefriet met saus naar keuze
Gezinszak 3 of 5 vlw personen
€ 6,00
Kinderfrietje
€ 1,35
Portie huisgemaakte kipsaté met brood
2 stokjes kipsaté, overgoten met satésaus
en vers gebakken brood

groot

€ 3,00
€ 3,70
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,30
€ 4,75
€ 4,95
€ 4,95

€ 5,50
€ 9,00
€ 5,75

Borrelsnacks
Bitterballen 5/10 stuks
Kipnuggets 5/10 stuks
Vlammetjes 5/10 stuks
Mini loempia veg 5/10
Cheese sticks 5/10 stuks
Hot wings 5/10 stuks
Bittergarnituur gemengd 15 st
Vegetarische Bitterballen 5 st.
Groente balletjes 5 stukst.
Bittergarnituur 30 stuks
Bittergarnituur 60 stuks
Bittergarnituur 90 stuks

€ 2,50 / 4,50
€ 3,00 / 5,50
€ 2,75 / 5,25
€ 2,75/5,25
€ 2,75 / 5,25
€ 4,00 / 7,50
€ 6,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 13,00
€ 25,00
€ 37,50

Stokbrood met kruidenboter (huisgemaakt)
€ 3,00
Nacho’s kaas/chilisaus/japaleno en creme fresh
€ 5,00
Nacho’s speciaal
€ 6,50
Kaas/chilisaus/jalapeno/creme fresh/gehakt
Luxe kaashapjes 4 stuks

€ 3,25

Luxe kipstukken portie 5 stuks
Vietnamese loempia’s 3 stuks

€ 4,00
€ 3,75

Glazen potje(100 ml) Belgische mayonaise,
Belgische pickels, smulsaus of appelmoes
€ 1,00
cupje saus; Mayonaise, frietsaus, ketchup, € 0,65
cocktail, chilisaus, knoflook, BBQ, curry
cupje saus: andalouse, samurai, gele curry, € 0,70
tartaar, tzaziki of joppie,, zigeunersaus
Vers gemaakte Truffelmayonaise
€ 1,25
Franse frietjes (medium portie)
Zoete aardappel friet (medium portie)
Bloemkoolrijst (medium portie)
frietje van knolselderij met citroenmayonaise

€ 2,15
€ 2,55
€ 3,25
€ 3,75

Frikandel
€ 1,75
Frikandel met mayonaise
€ 2,25
Frikandel speciaal
€ 2,55
Frikandel XL
€ 2,95
Rundvlees kroket
€ 1,85
Bourgondiër kroket
€ 2,25
Garnalen kroket,
(huisgemaakt van Hollandse grijze garnalen) € 3,60
Goulash kroket
€ 2,15
Kaas kroket
€ 2,00
Kip/saté kroket
€ 2,15
Groentekroket
€ 2,10
Groenteschijf
€ 2,30
Gehaktstaaf
€ 2,10
Gehaktbal
(175 GR)
€ 2,85
Gehaktbal uit de jus
€ 3,00
Gehaktbal speciaal
€ 3,00
Gehaktbal speciaal met curry
€ 3,50
Gehaktbal speciaal met satésaus
€ 3,75
Vegetarische gehaktbal
€ 2,50
Bamischijf
€ 2,15
Bamischijf pittig
€ 2,15
Nasischijf
€ 2,15
Mexicano
€ 2,25
Kipcorn
€ 2,00
Viandel
€ 2,15
Kaassouflé
€ 1,85
Pittige kaassouflé
€ 2,00
Mozerella souflé
€ 2,00
knakworst
€ 1,75
bokworst
€ 2,15
Braadworst/curryworst
€ 2,25
Shoarmarol/smulrol
€ 2,25
Sitostick
€ 2,25
Cervela
€ 2,85
Glutenvrije snack (div)
€ 2,50
Huisgemaakte shaslick
Huisgemaakte Belgische saté
Halve haan
Loempia
Loempia met warme curry
Loempidel

€ 2,75
€ 2,75
€ 3,75
€ 3,15
€ 4,75
€ 2,50

Veg. Kroket, draadjesvlees
Huisgemaakte lentekroket
Gewokte warme verse groenten
Keuze uit olijfolie of teriyaki
Witlofsalade, huisgemaakt

€ 2,50
€ 3,25
€ 4,00
€ 2,50

Thermopotjes om mee te nemen (230 ml)
Satésaus
€ 2,50
Huisgemaakte stoofvlees/goulash
€ 4,00
Peper- champignonroom saus
€ 2,85
Warme currysaus
€ 2,85
Speciaalsaus /smulsaus
€ 2,50

Verse Friet de Luxe
LUXE FRIETEN

Voor de grote honger: ook super grote porties te krijgen meerprijs € 5,00

FRIET DE LUXE KIP-ANDALOUSE:
€ 6,15
Verse friet op een bedje sla met stukjes gebakken kipfilet, tomaat, komkommer en Andalouse saus
FRIET DE LUXE GYROS-TZATZIKI
€ 6,15
Verse friet op een bedje sla met gebakken gyros, tzaziki, rode ui, olijf en komkommer
FRIET DE LUXE GAMBA’S – KNOFLOOK
€ 6,50
Verse friet op een bedje sla met gebakken gamba’s in knoflook, gebakken courgette en knoflooksaus
FRIET DE LUXE GEHAKTBALLETJES IN TOMAAT
€ 6,50
Verse friet op een bedje sla met gehaktballetjes in tomatensaus en belgische mayonaise
FRIET DE LUXE CHILI
€ 6,50
Verse friet op een bedje sla met chiliconcarne, pittige cocktailsaus en taco’s
FRIET DE LUXE BEEF-TERIYAKI:
€ 6,50
Verse friet op een bedje sla met biefstukreepjes in teriyaki, gebakken paprika, ui en Tartaar saus
FRIET DE LUXE VARKENSHAAS-CHAMPIGNON
€ 6,50
Verse friet op een bedje sla met gebakken varkenshaas, champignon en champignonsaus
FRIET DE LUXE BRABANT MET EI
€ 6,75
Verse friet op een bedje sla met gebakken spek, champignon, ui een gebakken ei en mayonaise

Verse Hamburgers & Hotdogs
Hamburgers

Hotdogs

Hamburger klassiek
€ 3,50
Rundvleesburger met rucolamelange, tomaat, augurk,
Rode ui en tomatenketchup
Hamburger Kaas
€ 3,75
Rundvleesburger met rucolamelange, tomaat, augurk,
Rode ui, kaas en BBQ saus
Hamburger Bacon
€ 4,25
Rundvleesburger met rucolamelange, tomaat, augurk,
Rode ui, kaas, gebakken bacon en cocktailsaus
Smulburger bruine bol
€ 4,25
Rundvleesburger met rucolamelange, tomaat, augurk,
Rode ui en smulsaus op een vers gebakken bruine bol
Smosburger
€ 5,50
Lange burger op een versgebakken baguette met
Belgische mayonaise, sla, tomaat, augurk en gekookt ei
Kipburger
€ 4,50
Gepanneerde kipschijf met rucolamelange, tomaat,
Augurk, rode ui en andalouse saus
Kipburger speciaal
€ 5,75
Gepanneerde kipschijf met cocktailsaus, sla, tomaat
Vegetarische burger
€ 4,50
Ui, augurk, verse sla en een gebakken ei
Black Angus burger
€ 6,50
200 gram puur rundvlees burger, met rucolamelang
cheddar kaas,tomaat, augurk, rode ui en mayonaise
Black Angus burger SPECIAAL
€ 7,75
200 gram puur rundvlees burger, met rucolamelange,
cheddar kaas, bacon, tomaat, augurk, rode ui,
mayonaise en een gebakken ei
Vegetarische burger met rucolamelange, tomaat

Hotdog Eindhoven
€ 4,50
grote vers gebakken baguette met
hotdog, mayonaise, ketchup en rucola
Hotdog Antwerpen
€ 4,75
grote vers gebakken baguette met hotdog,
sla, belgische mayonaise, ketchup en gebakken ui
Hotdog Jakarta
€ 4,75
grote vers gebakken baguette met hotdog,
satesaus, kroepoek, gebakken uitjes en sla
Hotdog Mexico
€ 4,75
grote vers gebakken baguette met hotdog,
guacamole,paprika, jalapeno, nacho’s en sla

TONIJNBURGER
Tonijnsteak uit de steamer met vleugje teriyaki,
op een vers gebakken bol met huisgemaakte
truffelmayonaise, sla, tomaat, uit en augurk € 7,50

Augurk, rode ui en samuraisaus

Verse Salades/Slaatjes/Shaker
Met vers gebakken brood en huisgemaakte kruidenboter
maaltijdsalades
€ 9,50

Salade geitenkaas
Frisse sla melange met lauwwarme geitenkaas,
blokjes tomaat, komkommer, paprika, rode Ui
walnoten en dressing

Salade zalm
€ 9,50
Frisse sla melange met gerookt zalm, kappertjes,
blokjes tomaat en komkommer, paprika, rode ui,
afgemaakt met een frisse dressing van dille

Slaatje klein
Slaatje 2 bollen
Slaatje 3 bollen
Salad Shakers:

€ 2,50
€ 3,50
€ 4,50
KAAS-OLIJF-RODE UI
ZALM-KAPPERTJES
KIP-WALNOOT
BACON-EI
€ 5,00

NIEUW shaker:
avocado-ei-truffelmayo

€ 5,50

Salade Tonijn/avocado
€ 10,75
Frisse sla melange met verse tonijnsteak, avocado,
Feta, tomaat, komkommer, paprika, rode ui en
een frisse dressing
Salade kip
Frisse sla melange met gegrilde reepjes kip,
blokjes tomaat, komkommer, paprika, rode ui,
Cashewnoten en dressing

€ 9,50

Salade Carpaccio
€ 10,25
Frisse sla melange met carpaccio, blokjes
tomaat, komkommer, paprika, oude kaas,
pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise dressing
Salade beef
€ 11,00
Biefstukreepjes in teriyakisaus, gebakken paprika,
rode ui, tomaat, komkommer en cashewnoten

Vers Boeren tosti’s en warme Broodjes
LUXE BOEREN TOSTI’S
WIT OF BRUIN TE KRIJGEN
Monsieur
Ham en kaas
Madame
Ham, kaas en een gebakken ei
Carprese
Pesto, mozerella, tomaat, kruiden
Chez Marielle
Salami, brie, tomaat en kruiden
Geit
Geitenkaas, rucola, bacon, stroop
Groenten
Gevuld met gegrilde groenten
Saté
Kipfilet met satésaus en uitjes

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,95
€ 4,95
€ 5,15
€ 4,95
€ 4,95

Warme Broodjes
Panini ham/kaas kruidenboter
Panini Salami/lkaas kruidenboter
Panini kip, satésaus
Panini mozarella, pesto, tomaat

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 4,95

Broodje bal
Broodje frikandel
Broodje kroket

€ 3,80
€ 2,75
€ 2,85

Huisgemaakte gerechten en Menu’s
Garnalen cocktail
Cocktail van grijze garnalen

€ 7,25

Kip cocktail
Cocktail van kip

€ 6,25

Verse soep (div. Smaken)
€ 4,50
Met brood en huisgemaakte kruidenboter

Uitsmijter “Chez Marielle”
€ 6,50
Brood wit/bruin met kaas, kip, ham en 3 gebakken
eieren met gebakken ui, spek en champignons

Koninginnehapje (vidée)
€ 6,50
Warm pasteitje met huisgemaakte kippenragout

Duo 2, huisgemaakte garnaalkroketten
Op een bedje van rucola met pittige saus

€ 7,75

Menu’s
Black Angus menu
200 gram puur rundvleesburger met
friet, mayonaise en een frisse salade

€ 11,50

Lasagne huisgemaakt
Met rundergehakt

€ 7,00

Saté menu
2 stokjes huisgemaakte kipsaté
met satésaus, friet, mayonaise en een
frisse salade

€ 9,95

Risotto met bietjes, paddenstoelen en
Noten, geraspte kaas en salade

€ 10,50

Chili con carne met nacho’s en rucola

€ 8,50

Schnitzelmenu (175 gram)
Grote schnitzel met friet, mayonaise
en een frisse salade,

€ 9,95

Vegetarisch menu
Vegetarische snack met verse friet,
mayonaise een frisse salade

€ 10,50

Biefstuk menu
Biefstuk met champignon/pepersaus,
friet, frisse salade en mayonaise

€ 14,50

Stamppot (diverse)
€ 7,50
Huisgemaakte stamppot met oma’s bal
uit de jus.(ook vegetarische bal verkrijgbaar)

Huisgemaakte Pasta Bolognese
Volkorenpasta met rundergehakt, verse
groenten, tomatensaus en (kaas)

€ 6,95

Nasi Goreng
€ 9,95
Nasi met een gebakken ei, kipsaté met satésaus
vers gebakken kroepoek (ook vegetarisch)

Goulash met rijst of friet en salade
€ 8,95
Huisgemaakte goulash met zilvervliesrijst/
Friet en frisse salade

Pasta Gamba’s
€ 7,25
Fussili met gamba’s gebakken in knoflook
Verse courgette en pesto op een bedje rucola

Gehaktballetjes in tomatensaus
€ 8,50
Gehaktballetjes in tomatensaus met selder,
zilvervliestrijst of friet en een frisse salade

Vol AU Vant
€ 8,95
Huisgemaakte kippenragout in een pasteitje
met zilvervliesrijst of friet en frisse salade

Halve haan met friet
Halve haan met friet en salade

€ 7,50

Kip-Kerrie met bloemkoolrijst

€ 8,95

luxe stamppotten

€ 8,95

(vraag naar de verschillende smaken)

Stoofpotje
€ 9,95
Runderstoofvlees met witlofsalade en friet

Meimenu:
gegratineerde asperges met verse friet € 10,00
(ham-ei-kaas) en belgische mayonaise

Tortelini met spinazie en spekjes en pesto € 9,50

Verse Smosjes (broodjes) wit en bruin
Smosjes
Lekker smossen is in België al lang een begrip. Smossen is Belgisch voor knoeien en dat gaat U zeker
doen terwijl U in onze ovenverse baguettes hapt.
U kunt ieder broodje laten smossen, dat betekent dat het beleg van uw keuze royaal belegd wordt met sla,
tomaat, komkommer, een gekookt ei en worteltjes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMOS GEZOND: Baguette met alleen verse smos; frisse sla,
tomaat, komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd met
Belgische mayonaise
SMOS KAAS: Baguette met jonge kaas en smos; frisse sla tomaat,
komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd met Belgische
mayonaise
SMOS OUDE KAAS: Baguette oude kaas en smos; frisse sla, tomaat,
komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd met Belgische
mayonaise
SMOS HESP (HAM): Baguette met ambachtelijke hoeve-ham en smos;
frisse sla, tomaat, komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd
met Belgische mayonaise
SMOS KAAS EN HESP: Baguette met jonge kaas en ambachtelijke
hoeve-ham en smos; frisse sla, tomaat, komkommer, vers gekookt ei,
worteltjes en besmeerd met Belgische mayonaise
SMOS OUDE KAAS EN HESP: Baguette met oude kaas, ambachtelijke
hoeve-ham en smos; frisse sla, tomaat, komkommer, vers gekookt ei,
worteltjes en besmeerd met Belgische mayonaise
SMOS KIPFILET: Baguette met kipfilet en smos; frisse sla, tomaat,
komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd met Belgische
mayonaise
SMOS KAAS EN KIP: Baguette met jonge kaas en kipfilet en smos;
frisse sla, tomaat, komkommer, vers gekookt ei, worteltjes en besmeerd
met Belgische mayonaise

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Vegetarische broodjes
AVOCADO-EI: Vers gebakken bruine bol met avocado, ei en
huisgemaakte truffelmayonaise
EIERSALADE: Baguette met huisgemaakte eiersalade, komkommer,
tomaat en frisse sla
KRUIDENKAAS: Baguette met romige kruidenkaas, komkommer en
frisse sla
BRIE: Baguette met brie, honing, walnoten en frisse sla
MOZARELLA: Baguette met mozarella, pesto, tomaat en
frisse sla
PINDAKAAS MET BANAAN: Baguette met 100% pindakaas met
plakjes banaan
CHOCO: Baguette met smeuïge chocopasta

€ 5,25
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,00

Broodjes met vlees
PREPARE: Baguette met vers gedraaide Vlaamse preparé met of
zonder gesneden uitje
MARTINO: Baguette met vers gedraaide Vlaamse preparé, augurk,
ketchup, mosterd en sambal
CARPACCIO: Baguette met carpaccio, frisse sla, oude kaas,
pijnboompitten en verse truffelmayonaise
BACON-EI: Baguette met gekookt ei, bacon, tomaat, cocktailsaus en
frisse sla
GEITENKAAS: Baguette met geitenkaas, bacon, luikse stroop, tomaat
en frisse sla

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Broodjes met kip
KIP ANDALOUSE: Baguette met gebakken kipstukjes, paprika en
bleekselderij in Andalouse saus met frisse sla en tomaat
KIP CURRY: Baguette met gebakken kipstukjes, paprika en
bleekselderij in een zachte curry saus met frisse sla en tomaat
KIP SAMURAI: Baguette met gebakken kipstukjes, paprika en
bleekselderij in een pittige Samuraisaus met sla en komkommer
HETE KIP: Baguette met gebakken kipstukjes, chilisaus en frisse sla
KIP MET COLESLAW: Baguette met gebakken kipstukjes, cole salade
en frisse sla

€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,50
€ 4,75

Broodjes met vis
€ 4,75
TONIJN SALADE: Baguette met huisgemaaktetonijnsalade
GARNALENSALADE: Baguette met huisgemaakte garnalensalade van € 7,75
Hollandse grijze garnalen en frisse sla
ZALM: Baguette met zalmsnippers, kruidenkaas, kappertjes, rode ui en € 5,50
frisse sla

Pannenkoeken & Wafels &
Poffertjes
Naturel
Bruine suiker/cassonade suiker
Nutella
Kaas
Bacon
Kaas/Bacon

€ 3,50
€ 3,95
€ 4,25
€ 4,95
€ 5,50
€ 5,95
€ 6,15

Wafels
Naturel met poedersuiker
Met softijs en vers fruit
Met softijs, noten en chocoladesaus
Met softijs en warme kersen

€ 3,00
€ 4,25
€ 4,50
€ 4,50

Punt Oud Hollandse appeltaart met ijs en slagroom

€ 3,75

Shakes/Smoothies/Sappen
Verse Jus D’Orange
Puur appelsap
Verse smoothie van de dag
Milkshakes normaal/groot
Luxe super shake
Super shake PLUS, Baileys

€ 2,95
€ 2,85
€ 3,15
€ 3,00 /€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

SUPER SHAKE ZWARTE KIP MET SLAGROOM € 5,00

IJsexplosie
Vers softijs met saus en topping in beker
Smaken: witte chocolade, donkere chocolade,
Hazelnoot, caramel, aardbei, banaan of kiwi

€ 4,50

IJscoupes
Keuze uit: Vers fruit, Chocolade, Caramel
hazelnoten en Amarena kersen

€ 6,75

Koffie en Thee
Warme Dranken
Koffie/Thee
Thee (diverse smaken)
Cappuccino
Espresso
Latte Macchiato
Warme chocolade/slagroom
Koffie met slagroom
Verse munt thee
Verse Gember thee

€ 2,00
€ 2,20
€ 2,25
€ 2,15
€ 2,30
€ 2,25 / 3,00
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,00

Extra’s : koffie siroop, hazelnoot, vanille
Portie slagroom
Schaaltje lekkernijen (koekjes/chocolade)

€ 1,00
€ 1,00
€ 2,50

Koffie met Alcohol
Italian Coffee, koffie met Amaretto
French Coffee, koffie met Grand Marnier
Spanish Coffee, koffie met Tia Maria/Licor 43
Baileys Coffee, koffie met Baileys
Irish Coffee, Koffie met Ierse Whisky

€ 4,15
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,15
€ 4,15

Onze milkshakes worden
Bereid met vers softijs.
We hebben lekker veel
verschillende smaken
Smaken Milkshake:
- chocolade
- vanille
- mokka
- citroen
- pistache
- abrikoos
- kersen
- aardbeien
- rum
- banaan
- kiwi
- smurf
- mango

Frisdranken
Cola/cola zero
Fanta/fanta zero/ sprite
Chaufontaine rood/blauw
Lipton/Lipton green
Rivella
Dr. Pepper
RedBull
Vitamine water
AA drank/AA zero petfles
Tonic/bitter lemon/ginger ale
Casis
Chocomel/Fristi/Dubbel fris
Ranja pull

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,15
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,00
€ 0,75

Alcoholische dranken
Belgische Bieren
Jupiler
Stella Artois
Duvel
Duvel triple hop
Leffe blond/donker
Tripel Karmeliet
Corsendonk 4 variaties
Vedet 3 variaties
Deugniet
Omer
Cornet
Kasteelbier
Chimay 3 variaties
Triple D’anvers
De Koninck
Delerium tremens
Delerium red
Westmalle dubbel
Westmalle Triple
Straffe Hendrik

€ 2,00
€ 2,25
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,75
€ 3,15
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,65
€ 3,15
€ 3,75
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,35
€ 3,60
€ 4,50

Wijn rood, rosè, wit
Prosecco
Sommersby cider
Sambuca
Advocaatje met slagroom

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,00

COCKTAILS
DIVERSE SOORTEN GIN-TONIC € 6,50
PINK , aardbei en munt
ORANGE, sinasappel en kaneel
GREEN, komkommer en peper
BLUE, steranijs, basilicum, blue curacao
GENTLE ROOS, Jack Daniels – gingerale
HAVANA RUM –COLA
MOJITO, havana, munt, limoen, rietsuiker, bruiswater

Lunch deal Mei
FOR LUNCH
€ 7,50

Big Baquette Frikandel XL en een smoothie

Mei 3- gangen menu deal
Voorgerecht:
Huisgemaakte Kaas- & garnalenkroket
Hoofdgerecht:
Gegratineerde asperges met verse friet
Nagerecht:
Ijscoupe “Chez Marielle”
2 bollen ambachtelijk italiaans ijs met vers softijs
slagroom en feestelijke garnering
€ 19,95

