LE PAIN QUOTIDIEN
Ontbijt
Detox

glutenvrij brood*, zachtgekookt bio eitje, bio magere yoghurt
of bio soja yoghurt met vers fruit, bio thee naar keuze,
koudgeperst sap of energieshot 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
+ een bio zachtgekookt eitje 2.50

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

Brunch

+ glaasje bio Crémant d'Alsace 4.00

The angler 21.00

zachtgekookt bio eitje, gerookte zalm, mini granola parfait,
assortiment bio brood, bio viennoiserie naar keuze:
croissant of chocoladebroodje

Bio bakkerij

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

Kickstart je dag met een energieshot 3.50

Suggesties

Winter

Viennoiserie
Pecannoten couque (niet bio) 3.40

Amandelcroissant 3.80

Brioche (niet bio) 2.70

Tortillon 2.90

Bircher muesli

huisbereide bio muesli, bio amandelmelk,
Belgische bio appel, bosbessen en
bio superseeds 6.40

Bio roereitjes met avocado

Bosbessen muﬃn 4.80

rucola, duxelles van bio champignons en kruidige
cashewtapenade 10.90

BIO EITJES

Geserveerd met bio zuurdesem tarwebrood
+ bio spek 3.70

Chocoladebroodje 3.20

Appel kaneel muﬃn 4.80

Couque suisse 3.10

Chocolade banaan muﬃn 4.80

Chocolade torsadé 3.20

Croissant 3.10

Boterkoek met rozijnen 3.20

algen, bio superseeds en koriander 11.70

Toast bio champignons

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

NL

Brood
w
Ne

Meerzadenbaguette 3.20
Notenfluitje 3.70
Zuurdesembroodje 2.30

Broodplankje met bio brood:
tarwe, wit, rogge, spelt
of Libanees 3.60
Broodplankje (niet bio) met
glutenvrij brood * 3.60

Sandwich 2.30

GUILT-FREE
Keuze uit bio magere/volle of bio soja yoghurt

Granola parfait yoghurt en vers fruit 6.70
Yoghurt natuur 3.20 met vers fruit 5.90

The farmer 18.50

zachtgekookt bio eitje, Belgische hoeveham en bio Gouda,
mini granola parfait, assortiment bio brood, bio viennoiserie
naar keuze: croissant of chocoladebroodje

The botanist 18.90

bio hummus, linzen, kaviaar van rode biet en kruidige
cashewtapenade, mini granola parfait, assortiment
bio brood en bio notenfluitje

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

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 11.40
Roereitjes met bio spek 11.40

Warme bio havermout met bio banaan en bio zwarte chocolade 7.00
Huisbereide bowl vers fruit 5.10

EXTRA
Zachtgekookt bio eitje 2.50
Gerookte zalm 7.60

+ een 2e eitje 2.20

Bio spek 3.70

Verse bio geitenkaas en bio Gouda 6.00
Assortiment ham en bio kaas 6.00
Belgische gerookte ham en Belgische hoeveham 5.90

100% Vegan

Bio: controle en certiﬁcatie CERTISYS

LE PAIN QUOTIDIEN
Tonijn bio hummus, granaatappel, bieslook en koriander 10.10
Kip curry chutney van zwarte bes en gember,

verse ananas, bio superseeds en bio harissa 11.50

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 guacamole, zeewier, bio kerstomaat,
koriander en bio superseeds 11.00

Toast bio roereitjes avocado, koriander en bio harissa 10.90
Toast bio champignons rucola, duxelles van bio
champignons en kruidige cashewtapenade 10.90

Warme gerechten

Wij recycleren elk jaar 30 ton van ons bio koffiegruis om
oesterzwammen te kweken. Ontdek en proef ze in onze
bio falafels, toast bio champignons en bio quiche.
Winter

Suggesties

Wortel hummus en feta tartine

wortel en gember hummus, feta kaas, granaatappel,
bio superseeds, bio komkommer, rucola
en bio harissa olie 9.90

Veggie Bowl

Bio boekweit, bio quinoa, wortel en gember
hummus, linzen, duxelles van bio champignons,
granaatappel, avocado, algen, bio groentechips
en koriander 15.10

Falafel bowl

bio falafels met guacamole, duxelles van bio
champignons, wortel en gember hummus, jonge
spinaziescheutjes, boerenkool en
bio groentechips 15.90

Warme bio curry met geroosterde groenten
geserveerd met cassis en gember chutney
en bio boekweit 15.50

Libanese Mezze

bio hummus, bio falafels, kaviaar van rode biet, wortel
en gember hummus, duxelles van bio champignons,
zwarte bio olijven, granaatappel en
bio Libanees brood 16.60

BAKER'S DAILY LUNCH

Kip en mozzarella boterham Belgische kip en

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

Bio pot-au-feu met verse groenten en kikkererwten

BIO SOEP VAN DE DAG

gerookte mozzarella, gegrilde courgette en basilicumolie 11.90
geserveerd met bio quinoa 10.30
geserveerd met Belgische kip 11.40

geserveerd met bio brood

100% Vegan

Gerecycleerd Papier

Warme bio geitenkaas boerenkool, spinaziescheutjes,
Belgische bio appel, bio granola, bio geroosterd notenfluitje en
zwarte bes en gember chutney 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, boerenkool, spinaziescheutjes, zeewier, granaatappel, bio kerstomaat en bio komkommer 15.70
w
Ne

Caesar club Belgische kip, jonge spinaziescheutjes boerenkool, bio bacon, avocado, bio groentechips, Parmigiano,
bio kerstomaat 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

Quiches

Portie groententaart, gemengd slaatje en bio brood
w
Ne

Bio oesterzwammen en bio prei 14.40

Bio pompoen geitenkaas en walnoot 14.40
Feta & spinazie verse en zongedroogde tomaat 14.40

EXTRA
Bio falafels 6.50
Kruidige cashewtapenade 3.50
Gemengd slaatje 3.70
Parmigiano 3.70

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

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

Lorraine spekjes en emmentaler kaas 14.30

Croque monsieur met Belgische hoeveham en
bio Gouda kaas, geserveerd met tomatensalsa,
graantjesmosterd en een gemengd slaatje 14.00

Salades

+ shot bio superseeds 1.00

5.00

6.90

Bio artisjoktapenade 3.70

Bio mozzarella di bufala D.O.P. 3.70
Kaviaar van rode biet 3.50
Bio spek 3.70
Bio quinoa 3.20

Guacamole 3.70
Linzen 3.20

Bio Hummus 3.80

Voedselallergie? Meld het ons.
Opgelet, we werken met verse ingrediënten daarom kan de samenstelling van onze gerechten wijzigen.
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