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AFHAALMENU
Voor een vlotte service:
-Graag 48u op voorhand bestellen of persoonlijk contact opnemen
voor dringende bestellingen.
-Voor groepen vanaf 10 personen of speciale wensen maken we graag
een offerte op maat!
-Levering bespreekbaar in regio Deinze bij bestellingen vanaf €50.
Haal je graag iets af in de winkel zonder op voorhand te bestellen?
Dat kan volgens het aanbod van de dag!

OPENINGSUREN
Woe tem. Zat: 10-18u
Zon: afhalen van bestellingen 9-10u
Di: afhalen van bestellingen op afspraak
0485/023 210
info@tartelier.be
Kapellestraat 99 - 9800 DEINZE
BTW BE 0816 883 520
WWW.TARTELIER.BE

TART E L I E R

AFHAALMENU
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QUICHE
KLEIN GROOT
(3-4 st.) (6-8 st.)

SPECIALS

Italiaanse groentencrumblequiche NEW
Courgette, zongedroogde tomaatjes
en een heerlijke kruidige crumble bovenop

€ 14

Lentequiche NEW
Boontjes, doperwtjes, frisse lente-uitjes,
smeuïge geitenkaas en spek

€ 12 € 20,5

Lentequiche - vegetarische versie
Witloof-peer-brie-spek NEW
Belgisch witloof, peertjes en walnoten

€ 11,5

€ 22

€ 19,5

€ 12 € 20,5

€ 12 € 20,5
Boudin Blanc NEW
Artisanale Boudin Blanc “Stadius”, lente-uitjes
& pistachenoten
KLASSIEKERS

€ 11,5
KIDS QUICHE met hamblokjes
Laat de kids zelf kiezen: broccoli, boontjes of prei

€ 19,5

€ 11,5
Mediterraanse quiche
Paprika, courgette, aubergine, feta & verse kruiden

€ 19,5

Mozzarella - Tomaat
Pesto, verse basilicum en pijnboompitjes

€ 11,5

€ 19,5

Lorraine
Prei en spek

€ 11,5

Broccoli - Zalm
Smeuïge kruidenkaas

€ 19,5

€ 12 € 20,5

BIJ DE QUICHE EN DE BBQ
(prijzen per persoon)

1-3 p.

> 4 p.

Coleslaw NEW
Fris slaatje van witte kool, wortel, rode ui
en een toets van limoen

€4

€ 3,5

Oosterse couscoussalade
Verse munt, peterselie, granaatappel,
rozijnen en feta

€4

Knapperig rauwkostslaatje
Met homemade dressing

€4

€ 3,5

Bulgur met mediterraanse groenten
Verse basilicum

€4

€ 3,5

Avocadoslaatje met mozzarella
Met pittige homemade avocadodressing

€5

€ 4,5

KLEIN GROOT
(6-8 st.)* (10-12st.)*

Cheesecake
Met Lotus speculoosbodem
Skinny cheesecake (low fat)

€ 14

€ 18

€ 14

€ 18,5

€ 14,5

€ 19

€ 15

€ 19,5

Smeuïge chocoladetaart
Glutenvrij en met niet-gerafﬁneerde suiker

€ 14

€18

Tiramisutaart
Met mascarpone, kofﬁe en amaretto

€ 14

€ 19

Pavlova
Luchtige taart op basis van meringue
met een laagje chocolade afgewerkt
met vruchten van het moment

€ 16

€ 23

€ 15

€ 22

Blueberry cheesecake
Met Lotus speculoosbodem
Skinny blueberry cheesecake (low fat)

(6 st.)

Mascarponetaart met rode vruchten
Frisse taart afgewerkt met coulis

NEW

Appelcrumbletaart met rode vruchten
Citroentaart
Met vers citroensap en zanddeeg

€ 14

(4-6 st.)

€ 14

(4-6 st.)

€ 19

(6-8 st.)

€ 18

(6-8 st.)

€ 15 € 20,5

Bananentaart met blauwe bessen
Met een toets van pure chocolade
Aardbeientaart met blauwe bessen
Met een vleugje witte chocolade
Alleen verkrijgbaar in het seizoen

(8 st.)

NEW

(4-6 st.)

(6-8 st.)

€ 16

€ 23

(4-6 st.)

(6-8 st.)

€ 12

Brownie (9 st)
€3

Cupcakes
Vanille/chocolade

(normal/st.)

€ 1,25

(mini/st.)

(Minimum: normal 4 st. / mini 10 st.)

€ 3,5

BIJ DE TAART
Verse fruitsla volgens seizoen (vanaf 4p.)
Ideaal om het dessert wat lichter en gezonder te maken
€ 3,5 p.p.
* Tenzij anders vermeld

Vegetarisch

Quiches en taarten die gluten- en/of lactosevrij kunnen gemaakt worden zijn aangeduid met
Vraag er speciﬁek naar bij uw bestelling!
Meerprijs gluten- of lactosevrij klein +€2 & groot +€3
Meerprijs gluten- en lactosevrij +€2,5 & groot +€3,5

en

De samenstelling van onze producten kan wijzigen. We bereiden deze gluten- en lactosevrije producten
met heel veel zorg apart van andere producten, maar deze worden in hetzelfde atelier gemaakt.
Heeft u nog vragen over allergenen? Vraag gerust om meer info!

