
 

  Croques/Tosti    

Ham & kaas     €7,00 

Kaas, traditioneel    €7,00  

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 

esneden ambachtelijk 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 af gegarneerd 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 gesneden ambachtelijk 

boerenland brood en knoflooksaus 

V Salade met geitenkaas,   €14,50 

honing, gemengde nootjes en bacon  

V Salade met champignons  €14,50 

Salade duo vis     €15,50 
met gebakken tonijn en zalm 

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  

Gesneden ambachtelijk boerenland brood keuze uit: 

wit of bruin  

Uitsmijter La Maison,    €12,50 

met diverse vlees waren 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 

 

 Heeft u een allergie? Meld het ons! 

V= Vegetarisch of kan vegetarisch, geeft dit 

aan bij bestelling 



 

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 

Steegenaartje    €3,60 

Chocoladebootje   €3,85 

Chocolade bosvruchtentaartje  €3,70 

Lemon mangotaartje   €3,70 

Apfelstrudel     €3,80 

met vanillesaus en slagroom 

Reuze bokkenpoot   €4,00 

 

 

Glace/Ijs  

Dame blanche    €8,50 

Sorbet     €9,50 

Bananensplit    €9,50 

 

Bites en snacks  

Bitterballen, Kwekkeboom 10 stuks  €8,00  

Gemengd bittergarnituur, 12 stuks  €8,00 

Boerenland brood met kruidenboter  €7,50 

of knoflooksaus  

 
 

Petit Déjeuner/ontbijt 
(tot 12.00 uur) 
La Maison roerei   €8,50 
Roerei met bacon op een gesneden ambachtelijk boerenland 

brood: wit of bruin 

La Maison pancakes   €8,50 

geserveerd met diverse soorten jam, vers fruit en clotted cream 

La Maison echt Engels   €9,50 

toast met gebakken eieren of roerei met witte bonen in 

tomatensaus, bacon, tomaat, champignons en een gebakken 

worstje 

La Maison Frans   €8,50 

twee croissants met 2 soorten jam 

La Maison wentelteefjes  €7,50 
zoals vroeger, door een eitje met vanillesuiker 

La Maison een goed graan begin €8,50 
(Soja) yoghurt/kwark, fruit, granen, muesli, granola en honing 

La Maison scones   €8,00 

Scones met jam 

 

Enfants/kinderen 
Gesneden ambachtelijk boerenland brood wit of 

bruin keuze uit: 

Jam     €3,00 

Hagelslag    €3,00 

Pindakaas    €3,00 

 

Frietjes met een kroket, frikandel   €6,50 

of kipnuggets 

Poffertje met poedersuiker  €6,50 


