Coucou!
Meer ontbijtjes op de achterzijde

Thé ou café?
Espresso
2.00
Dubbele espresso 2.50
Americano
2.50
Cappuccino
3.20
Flat white
3.50
Latte
3.40
Skinny bitch
3.60
* soya
* Cocos
* Amandel
Hot chocolate met 3.20
chocoladestukjes van
Callebaut

Chai latte
* Kardemom
* Masala
* Vanille
* Citroengras

3.20

Vraag zeker ook naar
ons thee-assortiment.
Verse thee:
* Verse gember 3.60
* Verse munt
3.60
* Matcha latte
4.20

Bonjour, Maurice!

Homemade lemonade
van de dag
4.50
Selectie limonade vegan 4,50
Vers sinaasappelsap
Water plat
Water bruis

4.50
2.50
2.50

Per glas
* Witte wijn
* Rosé wijn
* Rode wijn
* Cava

3.90
4.20
3.90
6.20

Per fles
* Witte wijn
* Rosé wijn
* Rode wijn
* Cava
Season specials:
Spiced curcuma latte
Rosewater rode biet latte
met honing
Not sweet enough?
* Warm cookie
* Cake van de dag
* Tarte tatin

20.00
22.00
20.00
32.00

4.20
4.20

2.00
3.50
6.00

Breakfast & Lunch

Croques à la Maurice
* Zalm en geitenkaas
* Mozzarella en pesto
* Classic met ham en
kaas
* Brie en parmaham
* *extra spiegelei on
top

Eggs Benedict met
zalm, avocado een
gepocheerd ei en
Hollandaise saus

9.00
9.00
8.00

Salade quinoa met
16.00
zalm, avocado,
sesamolie, parmezaan,
koriander

10.50
2.00

Salade parmaham en
burrata met basilicum,
tomaat, parmezaan en
balsamico

15.50

Geitenkaas met noten, 16.00
blauwe bessen, honing
en toast (veggie)

Eitjes any style
* Extra zalm
* Extra avocado
* Extra spek

5.50
2.00
2.00
2.00

Tartine zalm en
creamcheese, dille en
parmezaan

12.50

Tartine rode
huisgemaakte pesto
met burrata

12.50

Pistolet warme brie,
honing en noten

11.00

16.00

Quinoa met avocado,
sesamolie,
komkommer en
koriander (veggie)

15.00

Salade met avocado,
dukkah (kruidenmengsel, we love!)
linzen, frisse salade en
zoete aardappel

16.50

Yoghurt en homemade 8.00
granola en fruit
Pancakes met fruit en
maple syrup

12.00

Oui! brunchtime!

Ontbijtformules

Welkom aan de brunchtafel
van Grandpa Maurice!
Wij serveren tijdens het
weekend een old fashioned
full brunch buffet ‘Maurice
style’ voor 25 / p.p. - all you
can eat.

Stay in bed breakie
Liever een ontbijt op bed?
Wij zorgen dat jouw
ontbijtdoos klaarstaat!
Bestel nu je ontbijtdoos!

Inclusief: 1 warme drank
naar wens + sapje.

Artisan breakfast 12.00

Paris Chique breakfast 16.50

Vraiment full brunch 23.00

Healthy salad brunch 17.50

* zacht gekookt eitje

*
*
*

* eitje any style
* met een toast
* een gemarineerde

* assortiment salade:
* quinoa en avocado
* gemarineerde

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

met
soldaatjes,
een croissant
een yoghurt met
granola en fruit en
vers sapje
extra zalm
2.00
extra avocado 2.00
extra spek
2.00

*
*
*
*
*

eitje any style
met een toast
een gemarineerde
salade
zalm en dille
een croissant
vers sapje
extra avocado
extra spek

2.00
2.00

salade
brie
parmaham
zalm
een croissant
vers sapje
glaasje cava

* broodmandje
* extra avocado
* extra spek

*
2.00
2.00

salade
zoete aardappel
linzen
zalm OF parmaham
Een vers sapje
broodmandje
Supplement bij ontbijtformule:
extra yoghurt
met granola en fruit 5.00

