
lunch

Heeft u een allergie of dieetwens?
Laat het ons weten, wij informeren u graag 

en kunnen passende suggesties doen.

SoepEN
Groentebouillon - Vegatarisch  
5 spices | sojasaus | bosui | courgette | prei | 
paprika | shiitake | broccoli| omelet   6,50

Tomatensoep - Vegatarisch mogelijk 
met of zonder balletjes | bieslook   6,00

Vissoep 
van langoustines | bieslook | zeevruchten  6,50 

Sandwiches
Sandwich grove tomatensalsa - Vegatarisch 
olijf | Parmezaanse kaas
mayonaise met harissa   8,50

Sandwich gebakken ei  - Vegatarisch mogelijk 
coeur du boeuf tomaat
gebakken spek | oude kaas  9,50

Sandwich pepesan van zalm
mayonaise van mierikswortel
zoetzure komkommer | rode paprika   9,50

Warme lunch
Flaguette krokante kip 
cajun | cheddar | pickles augurk 9,50

Black Angus burger
180 gram | remouladesaus 
gebakken spek | coeur du boeuf tomaat
geroosterd hamburgerbroodje   12,50

Funghi burger van oesterzwammen - Vegatarisch 
relish van groene asperges | pickles van sjalot
sambalmayonaise| kropsla   10,50

Twee Bourgondiër kroketten
boterhammen | mosterd  9,50

Twee garnalenkroketten
boterhammen | remouladesaus  11,50

Tosti’s
Tosti klassiek
ham | kaas  4,50

Tosti huisgerookte zalm
roomkaas | rode ui | rucola  8,50

Tosti salami
mozzarella | jalapeñosaus   6,50

Tosti geitenkaas
rode ui | zongedroogde tomaat
walnoten | honing   7,50

Croque Madame
ham | kaas | gebakken ei   6,00



€42,503-GANGENMENU

AANBEVOLEN DOOR  ,    EN DE   WWW.AUBERGEDUBONHEUR.NL

lunch
Heeft u een allergie of dieetwens?
Laat het ons weten, wij informeren u graag 
en kunnen passende suggesties doen.

Omeletten en uitsmijters 
12 uurtje vlees
tomatensoep | boterhammen | ham
kaas | Bourgondiër kroket | gebakken ei    12,50

12 uurtje vis
vissoep | boterhammen | huisgerookte zalm
krabsalade | garnalenkroket | gebakken ei   13,50

Omelet groenten
spek | gegratineerd met kaas  10,00

Omelet huisgerookte zalm 
crème fraîche | bieslook  11,50

Uitsmijter
3 eieren | ham |  kaas   10,00

Uitsmijter speciaal
spek | ui | champignons | oregano
gegratineerd met kaas  11,50

Uitsmijter carpaccio
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaatjes
basilicumpesto | pijnboompitjes  12,50

Salades 
Geserveerd met brood en boter

Klein  12,50  
Groot  15,25

Beef teriyaki
taugé | wortel | rettich| bosui | mihoen
cashewnoten | Oosterse dressing 

Pepesan van zalm
zoetzure komkommer | rode paprika
Japanse mierikswortel | wakamé

Geitenkaas
quinoa | geroosterde groenten
pijnboompitjes | kruidendressing

Belegde broodjes 
Geserveerd op een rustieke pistolet
Op boterhammen + 1,00 euro

Jong belegen kaas   5,50
Boerenachterham  5,50
Carpaccio | alles erop en eraan   9,50
Krabsalade  6,50
Gezond  6,50

Natuurlijk bent u van harte welkom om 
vanavond te blijven eten bij Prise d’eau. Maar 
wij reserveren ook graag een tafeltje voor u bij 

VANAVOND 
UIT ETEN?


