Végétarien, végétalien
Brood, olijfolie √ᴥ

Tartes
4,50

Normandische appeltaart

4,50

Seizoensgroente uit de oven √√

5,50

Taart van de week

4,50

Gemengde salade; slamix, ui, tomaat

4,50

Taartje van courgette, aubergine, tomaat √√

6,50

Gaufres, sandwiches, croques

Tabouleh √√

5,50

Zuurdesem of bruin. Glutenvrij brood is er ook!

Avocado, geroosterde tomaat, amandel, toast √√

8,50

Tot 16h00

7,50

Wafel, bosbes, banaan, ahornsiroop, pecan √

6,50

Oeufs brouillés (roerei)

6,50

Oeufs brouillés (roerei), ham of Gruyère

8,00

Oeufs brouillés (roerei), gerookte zalm

9,00

Croque Gruyère, tomaat √

6,50

Croque Gruyère, boerenham

7,50

Gegrilde groene asperges, gepocheerd ei √ᴥ
Provencaalse pizza met gekonfijte ui, olijf

5,50 / 6,50

zonder/met ansjovis √

Poisson, Fruits de mer
Creuse, Fine de Claire oester
Gerookte zalm, venkel, Pernod, toast
Salade Niçoise Danel Style

3,00 / 3,50
8,50
8,50 / 12,50

Les Boissons
Zin in een koud biertje? Of liever de in Parijs zo
populaire La Piscine cocktail? Op deze

Sandwich gerookte zalm, venkel, rode ui

10,50

Sandwich makreelsalade, kappertjes, rode ui

8,50

Carpaccio octopus, gerookte piment-olie

7,50

kaart vind je ook veel lekkere Franse

Sandwich avocado, gerookte tomaat, amandel √√

7,50

Tartaar van zalm, komkommerlint

9,50

dranken, heerlijk voor op het zonnige

Steaksandwich, kaas, mosterdmayo

9,50

Gemarineerde ansjovis, antiboise

6,50

terras! Voldoende keuze, ook voor

Sandwich geitenkaaskroket, honing √

7,50

Cocktail van rivierkreeftjes, cocktailsaus

7,50

non-alcohol drinkers.

Gamba's, knoflook, rode peper
Mosselen, witte wijn, Comté, groenten

Snack

14,50
9,50

Santé!

Soupes
Romige courgettesoep √√

6,50

Soupe du jour

6,50

LE Menu
Of je nu komt lunchen, borrelen of dineren

Fromages van Fromagerie Guillaume
Kaasplank, confiture, druiven √
Camembert uit de oven, zuurdesem √
Raclette, aardappel, cornichons √

bij Danel heeft de gast de regie in

Kaasrolletjes, min. 3 st √

p.st

1,00

Bitterballen, min. 3 st

p.st

1,00

Bospaddenstoelkroket, min. 3 st √

p.st

1,50

Geitenkaaskroket, min. 3 st √

p.st

1,50

Garnalenkroket, min. 3 st

p.st

2,00
3,75

9,50

kleine gerechtjes die je kunt mixen

Pommes Gaufrettes (warme chips) ᴥ√

4,50

9,50

en matchen.

Brandt & Levie worst; venkel, piment

4,50

Sardines 'La Perle des Dieux'; toast, tomaat, rode ui

9,50

Spiering, zeezout, citroenmayo

5,50

Omdat de gerechtjes direct op tafel worden

Wafel, vanille-ijs, seizoensfruit

6,50

Dame Blanche

6,50

alles in één keer te bestellen. We raden

Gepofte appel, kaneelijs

6,50

aan om te beginnen met een paar

Crème Brûlée

6,50

gerechtjes. En daarna gewoon nog

Ijs, meerdere smaken, per bol

1,50

een paar als je de smaak te

Profiteroles, Tony Chocolonelysaus,

6,50

pakken hebt.

vanille-ijs

Plateau Danel (2p) div. snacks
º Oesters, charcuterie, olijven, bittergarnituur, etc.

24,50

Viande
Kipvleugels, knoflookolie, limoen

6,50

Entrecote, rucola, Gruyère, persillade

12,50

Kalfssukade, gegrilde venkel

10,50

Zo laten wij jou al het lekkers proeven dat

Runderstaartstuk, chimichurri

8,50

Frankrijk te bieden heeft.

Steak tartare, garnituur, toast

10,50

Charcuterie Brandt & Levie, toast

10,50

√ = vegetarisch

Voor allergenen info, vraag onze bediening

4,50

Franse frietjes, mayo ᴥ√

gezet wanneer ze klaar zijn, hoef je niet

√ᴥ = veganistisch op verzoek

3,50

Crudité, dip van komkommer-dille √ᴥ

handen. De menukaart bestaat uit

12,50

Desserts

√√ = veganistisch

Olijven √

Bon appétit!

Rillette van eend, cornichons, toast

8,50

Escargots, kruidenboter

9,50

