
LE PAIN QUOTIDIEN

100% Botanical/Vegan

Geserveerd met onze biologische producten:  
boter, Belgische chocoladepasta’s, confituur en honing.

* Glutenvrij brood: bereid in een glutenrijke omgeving. Kies voor dit alternatief als supplement bij al je gerechten.

BRUNCH

Bio: controle en certificatie CERTISYS

Geserveerd met een vers sinaasappelsap en een warme bio drank naar keuze.

Viennoiserie 

NL

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

Zachtgekookt bio eitje   2.50   dubbel   4.70

Gerookte zalm   7.60

Verse bio geitenkaas en bio Gouda   6.00

Belgische gerookte ham en Belgische hoeveham   5.90

Assortiment ham en bio kaas   6.00  

Bio spek   3.70

Bio Eitjes
Geserveerd met bio zuurdesem tarwebrood.

Toast met roereitjes 
avocado, koriander en bio harissa   10.90 

Zachtgekookt eitje   4.90

Twee zachtgekookte eitjes   6.90

Roereitjes natuur   7.90 

Roereitjes met gerookte zalm   10.40 

Roereitjes met bio spek   10.40

Detox
glutenvrij brood*, zachtgekookt bio eitje,  

bio magere yoghurt of bio soja yoghurt met vers fruit,  
bio thee naar keuze, koud geperst sap of tarwegras detox shot   12.90

Manhattan 
zachtgekookt bio eitje, gerookte zalm, ricotta, 

bio brood en bio baguette   10.60

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   2.50

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, Belgische hoeveham 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 en  

doperwten hummus, mini granola parfait,  
assortiment bio brood en bio tomaat en olijvenfluitje   18.90

ONTBIJT À LA CARTE

Croissant à la crème  
(niet bio)   3.20

Kokosbrioche met ananas  
(niet bio)   3.40  

Brioche (niet bio)   2.70

Bosbessen muffin   4.80

Appel kaneel muffin   4.80

Chocolade banaan muffin   4.80

Croissant   3.10

Amandelcroissant   3.80 

Tortillon   2.90

Chocoladebroodje   3.20

Couque suisse   3.10

Chocolade torsadé   3.20

Boterkoek met rozijnen   3.20

Brood
Tomaat en olijvenfluitje   3.70 

Notenfluitje   3.70

Zuurdesembroodje   2.30

Sandwich   2.30

Broodplankje  
met bio brood: tarwe, wit,  

rogge, spelt of Libanees   3.60

Broodplankje (niet bio) 
met glutenvrij brood*   3.60

Bio Bakkerij

Extra

Keuze uit bio magere/volle of bio soja  yoghurt.

Guilt-free

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

Kickstart je dag met een tarwegras detox shot   3.50 

Crunola parfait
bio soja yoghurt, Belgische aardbeien, 

frambozencoulis, zwart bio chocolade, munt 
en bio kurkuma   6.50

Aardbei & ricotta tartine  
Belgische aardbeien, bio honing, bio zwarte 

chocolade en munt   7.50

Avocado toast 
zeewier, bio kerstomaat, koriander en  

bio superseeds   11.00 

Zomersuggesties

+ glaasje bio Crémant d’Alsace   4.00

+ bio spek   3.70



100% Botanical/Vegan

LE PAIN QUOTIDIEN

Bio gazpacho  
geserveerd met bio brood   5.00 / 6.90

Tartine zalm
doperwten hummus, gepocheerde duurzame zalm, 

granaatappel, munt en dille   10.50

Ménage à trois
rode biet kaviaar, doperwten hummus,  

bio tahini, bio falafels, bio komkommer en  
bio kerstomaat   12.00

Tacchino tonnato
kalkoen en tonnato saus met  

heirloom tomaten, Parmigiano, rucola,  
avocado en wilde bio kappertjes   15.80

Groentespaghetti (rauw)
tomatensalsa, basilicumolie, heirloom tomaten,  

rucola, bio crunola en bio gomasio   14.00

Caesar zalm salade
mesclun, rucola, bio croutons, bio kerstomaat,  
Parmigiano, avocado en caesar dressing   16.10

Libanese mezze 
bio hummus, bio falafel, doperwten hummus,  

rode biet tapenade, bio zwarte olijven,  
gegrilde courgettes, granaatappel  

en bio Libanees brood   15.60
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Extra

SALADESTARTINES

 Bio falafels   6.50  

Groentespaghetti (rauw)   3.50

Gemengd slaatje   3.70 

Linzen   3.20

Bio spek   3.70

Bio quinoa   3.20 

Bio hummus   3.80 

Guacamole   3.70

Bio soep van de dag met bio brood 
6.905.00

Parmigiano   3.70  

Bio artisjoktapenade   3.70

Bio mozarella di bufala D.O.P.   3.70

Kaviaar van rode biet   3.50

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

Portie groententaart, gemengd slaatje en bio brood.

halve boterham van de dag, gemengd slaatje 
en bio gazpacho of bio soep van de dag   14.90

Ricotta bio courgette en tomaten   14.40

Gemengde groenten venkel, paprika,  
wortel, spinazie en broccoli   14.40

Lorraine spekjes en emmentaler kaas   14.30

Feta & spinazie verse en zongedroogde tomaat   14.40

QUICHES

+ shot bio superseeds    1.00Baker’'s Daily Lunch

Croque monsieur met Belgische hoeveham en  
bio Gouda kaas, geserveerd met tomatensalsa,  

graantjesmosterd en gemengd slaatje   14.00 

Kip en mozzarella boterham Belgische kip en  
gerookte mozzarella, gegrilde courgette en basilicum olie   11.90

Bio pot-au-feu met verse groenten en kikkererwten  
geserveerd met bio quinoa   10.30

geserveerd met Belgische kip   11.40

Curry pot-au-feu met Belgische kip 
en bio groentjes   12.90

WARME GERECHTEN

NL

Tonijn bio olijvenpasta, heirloom tomaten,  
tonnato dressing en rucola   10.10

Mimosa gepocheerde duurzame zalm en  
mimosa van bio ei   10.50

Italian bio mozzarella di bufala D.O.P.,  
Belgische rauwe ham, en bio pesto rosso   10.10 

Gerookte zalm met dille, citroen en kruidensaus   11.30

Belgische kip met gegrilde courgettes,  
kruidensaus en verse koriander   9.90

Boeuf basilic bio Belgisch rundvlees,  
basilicumolie en Parmigiano   10.20

Ham & kaas Belgische hoeveham,  
bio Gouda en bio augurken   9.20

Toast avocado zeewier, bio kerstomaat,  
koriander en bio superseeds   11.00

Toast bio roereitjes avocado,  
koriander en bio harissa   10.90

Zomersuggesties

 Bio quinoa, gegrilde courgette, bio hummus,  
bio tahini, kaviaar van rode biet en linzen   15.40

Bio geitenkaas met bio appel-perensiroop,  
Belgische bio appel en bio granola   15.30

Italian bio mozzarella di bufala D.O.P., 
Belgische rauwe ham, bio kerstomaat,  

Parmigiano en gegrilde courgette   15.60

Avocado omhuld met bio superseeds,  
rucola, zeewier, groentespaghetti,  

bio kerstomaat en bio komkommer   15.70

Caesar Belgische kip, rucola en  
gemengde sla, bio croutons, bio kerstomaten, 

Parmigiano en caesar dressing   16.10

Tonijn kaviaar van rode biet, bio olijvenpasta,  
bio croutons en wilde bio kappertjes   14.90 

Toscaans bord ricotta, bio olijvenpasta,  
bio olijfolie, gedroogde bio tomaten, Parmigiano,  

Belgische rauwe ham en meloen   14.90


