
Citroentaartje
Appel-kaneeltaartje
Karameltaartje
Frambozentaartje
Chocoladegebakje
Brownie met Belgische chocolade
Éclair met chocolade
Merveilleux 
Portie
• cheesecake met rode vruchten
• kersencrumble
• chocoladetaart
• bombe au chocolat

Café Gourmand
warme drank met minidesserts

4,95

4,95

5,35

5,95

4,95

3,95

4,65

5,95

5,65
5,65
5,35
5,35

6,35

geserveerd met biologisch zuurdesembrood

Soep van de dag
klein of groot, warm of koud

Pot-au-Feu
met seizoensgroenten en kikkererwten

Quiches

Thai Quinoa en Sorghum 
bio quinoa, sorghum, avocado, wortel,
courgette, zeewier, zwarte sesam, 
cashewnoten en gemberdressing 

Warme Geitenkaas 
bio geitenkaas, komkommer, courgette, granola,
croutons van notenfluitje, seizoensfruit en
granaatappeldressing

Falafel Bowl 
falafel met oesterzwammen, bio quinoa, 
rode bietenkaviaar, kruidenricotta, 
groentechips, komkommer en tahindressing

Salmon Buddha
gerookte zalm, sorghum, courgette, avocado,
komkommer, zeewier, superseeds en citroendressing

Caesar Club
bio kip, avocado, kerstomaatjes, Grana 
Padano, bio bacon, augurk, groentechips
en caesardressing 

+ bio quinoa / + bio kip

Granola Parfait 
yoghurt (vol, mager of soja     ), 
granola en vers fruit

Havermout met vers fruit

Verse Fruitsalade

Ontbijt Le Pain Quotidien
pain au chocolat of croissant, brood en 
stokbrood, sinaasappelsap of appelsap  

+ bio zachtgekookt eitje

Manhattan
gerookte zalm, ricotta, bio zachtgekookt 
eitje, bio brood en stokbrood en een 
kurkuma- en gembershot

Brunch
bio pain au chocolat of croissant, bio 
zachtgekookt eitje, mini granola parfait, 
bio brood en stokbrood, bio sinaasappelsap 
of appelsap en een warme drank

Zachtgekookt Eitje (een of twee)
geserveerd met bio brood

geserveerd met bio brood
Bio Roereieren 

+ bio spek
+ gerookte zalm

Breakfast Bowl 
bio roereieren, oergranen, bio quinoa, avocado, 
seizoensgroenten, superseeds en koriander

Avocado Toast
avocado, kerstomaatjes, koriander
en superseeds
+ zeewier
+ bio kip
+ gerookte zalm

Bordje Ham en Kaas

Bordje Gerookte Zalm

Croissant 

Amandelcroissant 

Pain au chocolat

Muffin frambozen-bosbessen 

Torsade met chocolade

Boterkoek

Tortillon

Broodplankje

Notenfluitje

Minibrioche

Geserveerd met bio confituren & chocopasta’s

Bereid met biologische ingrediënten en
enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar 

Petit Brunch
pain au chocolat of croissant, zachtgekookt 
bio eitje, mini granola parfait, sinaasappelsap
of appelsap en een warme chocolademelk

Kids Lunch
halve Croque Monsieur, groentesticks, tomaten-
salsa en brownie met Belgische chocolade

Ménage à Trois
Keuze uit 2 tapenades en 1 dip, 
opgediend met zuurdesembrood

Libanese Mezze
falafel met oesterzwammen, hummus, 
seizoensgroenten, zwarte olijventapenade,
groentechips en zwarte olijven geserveerd
met stokbrood 

Baker’s Lunch
bio soep van de dag, halve tartine van
de dag en een gemengd slaatje

Biologisch gerechtVeganVG BIO

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

VG

Croque Monsieur
bio ham en kaas, geserveerd met tomatensalsa, 
bio graanmosterd en een gemengd slaatje

Kip en Gerookte Mozzarella 
bio kip, gerookte mozzarella en geroosterde
courgette

California  
gerookte zalm, avocado, zeewier, kruiden-
ricotta, komkommer en koriander

Tonijn
hummus, radijs, koriander en komkommer
(onze Ortiz-tonijn wordt gevist op traditionele,
bedachtzame en duurzame wijze)

Boeuf Basilic
bio rundertartaar met Grana Padano
en basilicumolie

Gerookte Ham en Mozzarella  
bio Mozzarella Di Bufala DOP, gerookte
bio ham en pesto rosso 

VG

VG

VG

VG

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

Croissant en espresso

Warme drank en viennoiserie

en een warme drank

VG

Al onze tartines worden bereid met biologisch
zuurdesembrood

EITJES & HARTIG ONTBIJTCOMBO’S SALADES & QUICHES TARTINES

LUNCH VAN DE DAG

DESSERTS

SOEP & POT-AU-FEU

BIO VIENNOISERIES
GRANEN, FRUIT & YOGHURT

BIO KIDS CORNER

OM TE DELEN

BIO

BIO

ham, gerookte ham en Comté

Geserveerd met een gemengd slaatje
• Lorraine
• feta en spinazie
• zalm en prei
• aubergine en geitenkaas
• paprika, spek en geitenkaas

13,95
14,35
14,65
14,35
14,35

7,35

4,95

5,35

3,95 / 6,35

7,35

10,95
11,95

12,35

9,95

10,95
12,35
12,95

6,35

7,65

7,65

8,65

14,35

12,35

11,95

10,95

12,95

10,65

11,95

16,35

15,95

15,35

16,95

4,95 / 6,95

10,35 / 14,35

9, 65

12,35

10,95

2,95 12,95

16,35

3,95

3,35

4,95

3,35

3,35

2,95

3,65

3,65

2,65

3,65

5,35

12,95

• bio ham en bio kaas
Keuze uit

• gerookte zalm
+ glaasje bio Crémant d’Alsace

18,65

20,95
4,65



Detox Juice van het Seizoen

Tonic van kurkuma en gember 

Sinaasappelsap

Shot van kurkuma en gember 

Kombucha van hibiscus
en vlierbloesem
bruisend drankje gemaakt van 
gefermenteerde thee

Hydrolade met açai en basilicum
natuurlijk drankje op basis van water, 
geïnfuseerd met stoom uit açai- en 
basilicumbladeren

Huisgemaakte limonade*

Huisgemaakte 
frambozenlimonade* 

Plat of Bruisend Water

*Frambozen en munt niet van
biologische herkomst

Ginette Bier
Natural Blonde (33cl)
Natural White (33cl) 
Natural Fruit (33cl)

Wijn

Appelcider (2,2% - 20cl)

Allergenen
Een voedselallergie? Laat het ons weten. Al onze
gerechten worden klaargemaakt in een omgeving
rijk aan gluten. Indien u speciale dieet-gerelateerde
wensen heeft, richt u zich best tot uw ober

Biologisch gerecht - controle en
certificatie door Certisys

lepainquotidien.be  

Al onze dranken zijn verkrijgbaar met 
plantaardige soja- of amandelmelk

BIO

25 cl / 50 cl

*Munt niet van biologische herkomst

 

Rood (glas 12.5cl of fles 75cl)
Wit (glas 12.5cl of fles 75cl)
Rosé (glas 12.5cl of fles 75cl)

Alle prijzen zijn exclusief BTW en service

Wij kiezen bewust voor eenvoud en kwaliteit en bieden u zoveel mogelijk biologische 
gerechten aan. 

We bakken ons bio brood dagelijks vers en kiezen ervoor om al onze zuivel-, vlees- en 
graanproducten uitsluitend uit de biologische landbouw te halen. 

Goed voor u en goed voor onze planeet. 

BIO WARME DRANKEN BIO KOUDE DRANKEN

BIO WIJN & BIER

DISCLAIMERS

BIO

BIOBIO

TM

L E  PA I N
QUOT I D I EN

M E N U

Koffie

Iced Latte

Espresso

Deca

Cappuccino

Latte

Latte Macchiato

Matcha Flower Latte
matcha, amandelmelk en flowerola

Kurkuma Latte
kurkuma, amandelmelk en kaneel

Belgische Warme Chocolademelk

Ginger Elixir
kruidenthee met gember, citroen, munt*
en agavesiroop

Pink Remedy
kruidenthee met hibiscus, gember,
citroen, munt* en agavesiroop

Verse muntthee*

Thee

VG

VG

VG

VG

2,95 / 3,95

2,35 / 3,35
Appelsap 3,95 / 4,95

4,35 / 5,35

3,65

2,95 / 3,95

3,35 / 4,35

3,65 / 4,65

3,95 / 4,95

3,95

3,95

3,65

3,65

3,95

3,95

3,65

5,65

5,35

3,65

5,35

4,95

4,35

4,65

2,95 / 4,35

4,65
4,65
4,65

3,65

Crémant d’Alsace (12,5cl) 5,35 / 30,00

5,35 / 26,35
4,95 / 24,95
4,65 / 21,95

NL

facebook@lepainquotidienbe       instagram@lepainquotidienbe

Breakfast, Earl Grey, Masala Chaï,
Chunmee, Jasmijn, Kamille, Rooibos


