
Samen voor een duurzame wereld. Wij recycleren  
ons bio koffiegruis om gourmet oesterzwammen te kweken.

Weet en kies wat je eet: goed voor jezelf en goed voor de planeet.

Bio Eitjes
Geserveerd met bio tarwebrood en 

een sneetje bio baguette.

Extra

ONTBIJT

BRUNCH

A LA CARTE
LE PAIN QUOTIDIEN

100% Botanical

Bio Bakkerij
Geserveerd met onze biologische producten:  

boter, Belgische chocoladepasta’s, confituur en honing.

“Le Pain Quotidien” betekent veel meer dan  
het dagelijks brood. Vrienden en familie verenigen zich  

om (h)eerlijk te genieten in alle eenvoud.

* Bereid in een glutenrijke omgeving Bio: controle en certificatie CERTISYS

Guilt-Free
Keuze uit bio magere/volle of soja     yoghurt.

Wij houden van brunch, een beetje ontbijt en een beetje lunch.  
Geserveerd met een vers sinaasappelsap en een warme bio drank naar keuze. 

.

Viennoiserie 

Brood
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Zachtgekookt bio eitje   2.40   dubbel  4.60

Gerookte zalm   7.60

Verse bio geitenkaas en bio Gouda  6.00

Prosciutto & Parijse ham   5.90

Assortiment ham en bio kaas   6.00

Zachtgekookt eitje   4.70

Twee zachtgekookte eitjes   6.80

Roereitjes natuur   7.80 

Roereitjes met gerookte zalm   10.30 

Roereitjes met bio spek   10.30

Roereitjes 
met bio oesterzwammen   10.30

Granola parfait  yoghurt en vers fruit   6.70

Natuur yoghurt   3.20  met vers fruit   5.90

Warme bio havermout  met rijstmelk en rood fruit   7.00

Huisbereide bowl vers fruit   5.10

Zuurdesemtoasts
Ons bio tarwebrood, licht geroosterd.

Bio Roereitjes 
avocado, koriander en bio harissa   10.90

Avocado 
bio gomasio en krokante groentjes   10.00

Champignon
bio oesterzwam,  

kruidige cashewtapenade 
en rucola   11.50

Croissant  3.00

Chocoladebroodje  3.10

Boterkoek met rozijnen  3.10

Chocolat torsadé  3.20

Appel kaneel muffin 4.80

Amandelcroissant  3.80 

Bosbessen muffin 4.80

Tortillon  2.90

Couque suisse  3.10

Brioche (niet bio)  2.70

Notenfluitje  3.70

1/2 artisanale baguette  3.30

Zuurdesembroodje  2.30

Sandwich  2.30

Broodplankje  
met bio brood: tarwe, wit,  

rogge of spelt  3.50

Broodplankje met glutenvrij 
brood  (niet bio)*  3.50

Manhattan 
zachtgekookt bio eitje, gerookte zalm, ricotta, 

bio brood en bio baguette   10.60

Detox 
glutenvrij brood*, zachtgekookt bio eitje,  

bio magere yoghurt of soja yoghurt met vers fruit,  
winter detox juice en bio thee naar keuze   12.90

Le Pain Quotidien 
bio croissant of bio chocoladebroodje, bio tarwebrood, 

 1/4 bio baguette, vers sinaasappelsap, warme bio drank   9.40  
met een bio zachtgekookt eitje   2.40

The Angler
zachtgekookt bio eitje, gerookte zalm, mini granola parfait,  

assortiment bio brood, bio viennoiserie naar keuze:  
croissant of chocoladebroodje  21.00

The Farmer
zachtgekookt bio eitje, Parijse ham en bio Gouda,  

mini granola parfait, assortiment bio brood, bio viennoiserie  
naar keuze: croissant of chocoladebroodje   18.50

The Botanist
bio hummus, linzen, kaviaar van rode biet,  

kruidige cashew tapenade, mini granola parfait,  
assortiment bio brood en bio notenfluitje   18.90 

+ glaasje bio Crémant d’Alsace   4.00

+ extra bio spek   3.70



LE PAIN QUOTIDIEN

100% Botanical

NL

Wij kiezen bewust voor eenvoud en kwaliteit. Al onze gerechten  
worden bereid of geserveerd met biologisch zuurdesem tarwebrood.

 Gemengd slaatje   3.70 

Kaviaar van rode biet   3.20

Kruidige cashewnoot tapenade   3.70

Guacamole   3.70

Quinoa bio quinoa, gegrilde courgette,  
kruidige cashew tapenade, bio hummus,  

kaviaar van rode biet en linzen   15.10

Bio Geitenkaas met bio appel-perensiroop,  
Belgische bio appel en bio granola   15.20

Italian prosciutto, bio mozzarella di bufala D.O.P.,  
parmezaan en gegrilde courgette  15.20

Gerookte Kip rucola en gemengde sla, bio croutons,  
kerstomaten, parmezaan en caesar dressing   16.10

Tonijn kaviaar van rode biet, bio olijvenpasta,  
bio croutons en wilde bio kappertjes    14.70 

Avocado rucola, kruidige cashewnoot tapenade, gepikkelde 
 groenten, basilicumolie en roze bio quinoa    15.50

Linzen & Avocado Salade 
rucola, peterselie, radijs  en basilicumdressing   15.20

met gerookte zalm   19.70

SALADES

ASSIETTES
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Toscaans  
ricotta, bio olijvenpasta, bio olijfolie, gedroogde  

bio tomaten, parmezaan, prosciutto en meloen   14.90

Mediterraans 
verse bio geitenkaas, bio artisjokken- en bio olijvenpasta,  

gedroogde bio tomaten, wilde bio kappertjes,  
bio artisjokhart, rucola en gemengd slaatje   14.60

Croque Monsieur
lichtgeroosterd bio zuurdesembrood  

met Parijse ham en raclette kaas,  
tomatensalsa en gemengd slaatje  14.00

Chili Sin Carne
warme bonenchili, koriander, guacamole,  

soja yoghurt, bio gomasio  
en bio harissa  14.00

Tartine Pain De Viande
boterham met ambachtelijk gehaktbrood,  

graanmosterd, rucola, bio kurkuma bloemkool  
pickles en bio kriekenconfituur  9.90

Bio quinoa   3.20 

    Linzen   3.20

Bio hummus    3.70 

Bio zwarte olijventapenade    3.40 

LE PAIN QUOTIDIEN

Bio: controle en certificatie CERTISYS

Mimosa gerookte zalm en mimosa van bio ei    10.50

Prosciutto bio mozzarella di bufala D.O.P.,  
prosciutto en bio pesto rosso   9.90 

Gerookte Zalm met dille, citroen en kruidensaus   11.30

Gerookte Kip met gegrilde courgettes, kruidensaus  
en verse koriander   9.90

Boeuf Basilic bio Belgisch rundvlees,  
basilcumolie en parmezaan   10.20

Ham & Kaas Parijse ham, bio Gouda en bio augurken   9.10

Tonijn bio hummus, bieslook, radijsjes  
en wilde bio kappertjes   10.10 

Toast Avocado met bio gomasio en krokante groentjes   10.00

Toast met Bio Roereitjes 
avocado, koriander en bio harissa   10.90

Toast Champignon bio oesterzwam,  
kruidige cashewtapenade en rucola   11.50

TARTINES

Warme Boterham met gerookte kip, gerookte mozzarella, 
gegrilde courgettes en basilicumolie   11.90 

Bio Pot-Au-Feu met verse groenten en kikkererwten  
geserveerd met bio quinoa   10.20

geserveerd met gerookte kip   11.30

Curry Pot-Au-Feu met gerookte kip en bio groentjes   
met kurkuma    12.90

WARME GERECHTEN

Quiches

Lorraine   14.30 Feta & spinazie   14.40

100% Botanical

halve boterham van de dag, gemengd slaatje 
en bio soep van de dag   14.80

Baker’'s Daily Lunch

Suggesties

Bio Soep van de Dag  
met bio brood 6.904.80

Geitenkaas en bio pompoen   14.40

Bio oesterzwam  
met bio prei en miso   14.60

NL

Extra
Parmezaan  3.70  

Bio artisjoktapenade  3.70

Bio mozarella di bufala D.O.P.  3.70

Bio spek  3.70

Voedselallergie? Meld het ons. Opgelet, de samenstelling van onze gerechten kan wijzigen.


