
AF TE HALEN BIJ CAFÉ DE PARIS TOT 21.00 UURHAPJES ENZO
Brood op de Plank  .  € 5,95    

Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij
in de Soete Suikerbol, geserveerd met seizoensdip & aioli
 
BitterBallen  .  € 9,75/ € 6,25    

Bitterballen van de Bourgondiër (10/6) met mosterd
 
MiniLoempia’s  .  € 5,75    

Vietnamese mini loempia’s (12) geserveerd met chilisaus
 
Ik wil Kaas!  .  € 8,50    

Mix van kaasloempia’s (5) & kaassouffleetjes (5) met chilisaus

Nachos  .  € 7,25    

Tortillachips gegratineerd met kaas, geserveerd met rode ui & chili-mayonaise
 
Snacks in the Mix  .  € 7,75
Gemengd warm bittergarnituur (12) met o.a. bitterballen, kipnuggets, miniloempia’s, 
frikandelletjes, Mexicano’s & kaassouffleetjes met mayonaise & chilisaus
 
 

MAÏSBOL, VOLKOREN BOL, LUNCHSALADE OF 
MAALTIJDSALADE MET...
 Zalm  .  € 10,95 / € 14,70
Gerookte zalm met cherrytomaatjes, rucola, mosterd-dilledressing & rode ui
 
Carpaccio  .  € 10,75 / € 14,50
Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, pittenmelange, tomatentartaar, rucola & truffelmayonaise
 
Tonijn  .  € 9,75 / € 13,50
Tonijnsalade volgens eigen recept met augurk, dille, rode ui, ei, rucola & tonijnmayonaise
 
Brie  .  € 10,75 / € 14,50    

Brie met appel-perenchutney, pittenmelange, cherrytomaat & honing-mosterddressing

Yakitori  .  € 12,50 / € 16,25
Ossenhaaspuntjes, gebakken op oosterse wijze met shiitakes, bosui, paprika, taugé, sesamzaadjes & rucola
 
Indo Chicken  .  € 10,50 / € 14,25
Gebakken, gemarineerde kippendijen met satésaus, atjar & Indonesische kroepoek
 
Thaise Kip  .  € 10,25 / € 14,00
Gebakken gemarineerde kippendijen, taugé, bosui, cashewnoten, 
geserveerd met chili-dressing & rucola
 
Soepen met ambachtelijk broodje    

Soep van het seizoen  .  € 7,50
Soep van pomodori-tomaat met pesto  .  € 7,25
 
Kroketten van de Bourgondier    

2 Bourgondische kroketten op ambachtelijke bolletjes  .  € 9,25
2 Bourgondische kroketten met frites  .  € 9,75

Onze kroketten zi jn er ook in een vegeta rische va ria nt ! Wij dagen u u it het verschil te te sten.Onze kroketten zi jn er ook in een vegeta rische va ria nt ! Wij dagen u u it het verschil te te sten.

HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS



AF TE HALEN BIJ CAFÉ DE PARIS TOT 21.00 UURVOORGERECHTEN
Brood op de Plank  .  € 5,95    

Naar keuze een grote maïsbol of desem-netelbol van Bakkerij
in de Soete Suikerbol, geserveerd met seizoensdip & aioli
 

Pomodori  .  € 7,25   

Soep van pomodori-tomaat met pesto en ambachtelijk broodje
 

Gerookte Zalm  .  € 10,50
Gerookte zalm op knoflook-naanbrood met rode ui, 
cherrytomaatjes & mosterd-dilledressing
 

Soep van het Seizoen  .  € 7,50
Vraag naar onze soep passend bij het seizoen met ambachtelijk broodje
 

Carpaccio  .  € 10,25
Carpaccio van ossenhaas met Old Amsterdam, tomatentartaar, pittenmelange, rucola & truffelmayonaise
 

Tuna Melt  .  € 7,50
Ambachtelijk aangemaakte tonijn met gesmolten cheddar op knoflook-naanbrood 

 

HOOFDGERECHTEN
 

Tex Mex  .  € 11,75
Mexicaanse wrap met gekruid gehakt, maïs, rode ui, paprika, jalapeño & gegratineerd met kaas, 
geserveerd met een BBQ-saus, frites of sambalrijst & koolsalade
 

Saté van Varkenshaas of Kippendij  .  € 12,75
Spies met gemarineerde stukjes varkenshaas of kippendij, geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, 
atjar, frites of sambalrijst, koolsalade & Indonesische kroepoek
 

Spareribs  .  € 14,75
Zoet-pikant gemarineerde spareribs geserveerd met 
ambachtelijke aioli, geserveerd met 
frites of sambalrijst & koolsalade
 

Indian Curry  .  € 13,75   

Gele curry met kippendij, peultjes, bataat, zoete puntpaprika, 
lente-ui en mango, geserveerd met frites of sambalrijst, 
knoflook-naanbrood & koolsalade

Chinatown  .  € 17,95
Gebakken ossenhaaspuntjes in oosterse saus met shiitakes, 
bosui, paprika, taugé, sesamzaadjes en rucola, geserveerd met frites of sambalrijst
 
 

HOTEL ET LE CAFÉ DE PARIS

HOTEL et le CAFÉ de PARIS


