Mosselen in room met knoflook en bosui, gegratineerd met kaas geserveerd met
twee mini-maïsbolletjes.

€ 2,75

Appels & Vlierbes

Helpt u ons kiezen?
Appels & Kers

Appels & Framboos

Appels & Aardbei

Appels & Cranberry

Appels & Rabarber

Schulp Vruchtensappen

Puur sap van heerlijk fruit zonder suiker, kleur-, geur- en/of smaakstoffen.
Laat ons weten welke moeten blijven!

Zomers

Lipton Mocktail Set 0.0

€ 12,50

Vier de zomer met zijn vieren. Lipton Green in combinatie met
komkommer & komkommersiroop maakt een verfrissende zomerse
dorstlesser. Per karaf, met vier glazen.

Bier van ‘t moment

Apple Bandit

€ 3,50

Dankzij de perfecte mix van knisperfrisse appels ontstaat een cider
met een pure en verfrissende smaak.
4,5%

Dinerspecial

Mosselen

€ 17,75

Mosselen op Belgische wijze met Brugse Zot, room, knoflook &
groente, geserveerd met frites, salade & bijpassende sausjes.

LA PARISIENNE MENU SPECIALS

€ 8,50

Gegratineerde mosselen

Lunchspecial

LA PARISIENNE BIERSELECTIE

Heineken

Heineken IJskoud

Brand

Brand ongefilterd

De vertrouwde
Heineken perfect
gekoeld om en
nabij het vriespunt
voor langdurige
verfrissing

Fris pilsener,
robuuste
smaak door
toevoeging
van extra hop
25 cl

Natuurlijk troebel
pilsener, met een
zachte volle
smaak en een
licht frisse afdronk

Ook in 0.0
Fris premium
pilsener, lekker
doordrinkbaar,
traditioneel recept
22 cl - 25 cl - 50 cl
5%

va € 2,30

5%

€ 2,60

Brand Weizen

Paulaner

va € 3,75

Weizenbier,
sprankelend fruitig
karakter met lichte
bitterheid
50 cl
5,5%

Goudblond met
een rijke
schuimkraag &
een fruitig en
kruidig aroma

Abdijbier met
een volle
droge smaak,
afdronk is
zacht &
hopbitterig
€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

7,5%

Affligem Tripel
Abdijbier met
rijk aroma,
bittere afdronk
met citrustoon
9%

4,25

9%

Gemadeiriseerd
bier, geroosterde,
gekarameliseerde
mout met een
delicaat hopbitter
in de afdronk
6%

Straffe blonde
met karakter,
bitter, vol met
een hintje zoet

€ 4,75

Tripel met
bittertje, in
de afdronk een
hint van banaan
en citrusfruit

Variant op de Tripel
waarbij wilde
gisten zorgen
voor fruitige en
bloemige aroma’s

9%

€ 4,95

Ook in 0.0

Een glutenvrije
IPA met Mosaic
hop. Mix van
‘piney’ en
tropical &
citrusfruit
hoparoma’s

Perfecte
frisse mix van
Amstel bier &
sprankelend
citroenwater

€ 4,25

€ 4,50

Texels Skuumkoppe

6%

Intens tarwebier
met volle smaak
door bijzondere
hopsoorten en
kenmerkende
bovengisting
€ 4,00

La Chouffe
Zwaar blond,
fruitig &
kruidig
karakter
8%

€ 4,75

Sol

4,5%

2%

Kwalitatief,
verfrissend met
een lage
bitterheid &
bovendien
ongecompliceerd
€ 4,25

€ 3,50

Desperados

Wieckse Rosé

Fruitesse
Gerijpt op echte
kersen en
natuurlijk
vruchtensap,
geserveerd
met ijs

8,5%

Radler

Hop zij met ons

Liefmans

3,8%

Unieke mooie
blonde, op hout
gerijpt met een
zwoele
vanilletoon

Wild

Kasteel Rouge

€ 4,75

8,5%

€ 3,95

Filou

Straffe Hendrik

€ 4,95

5,5%

Cornet

Tripel

€ 4,75

8%

€ 3,50

Straffe Hendrik

€ 4,95

Unieke
mélange van
Kasteel Donker
en zoete
kersenlikeur

Zacht & troebel.
Een fruitige,
verfrissende,
jonge lambic

Subtiele bitterheid,
een verfijnd
aroma en een
uitgesproken
hopkarakter

Jopen

Cuvée du Château

11%

€ 4,50

Mort Subite

In de frisse smaak
herken je de
zonnige combinatie
van sinaasappel
met een vleugje
koriander

Duvel

Geroosterde mout
met een unieke
bittere toets &
bittere, hoppige
afdronk

€ 3,50

Witte Lambic

€ 4,50

Brugse Zot Dubbel

Abdijbier met
karameltonen
en kruidige
smaak, afdronk
is bitterzoet

5,2%

Ook in 0.0

8,5%

6%

Affligem Dubbel

6,8%

5%

Brugse Zot Blond

Affligem Blond

6,8%

€ 6,25

€ 2,75

Wieckse Witte

WeiBbier

Weizen, volmout
tarwebier, frisse
fruitige smaak &
zachte afdronk
30 cl - 50 cl
5,1%

5%

Ook in 0.0
Het zoete
van tequila
gecombineerd
met het bittere
van bier

Natuurlijke mix
van alcoholvrij
witbier & rood
vruchtensap
5,9%

4%
€ 3,50

€ 4,25

