TART E L I E R

Welkom!
Neem plaats en geniet!
Dagelijks worden onze huisbereide gerechten met kwaliteitsvolle
producten en veel zorg en liefde gemaakt.
Wil je een snelle maar gezonde lunch? Of heb je wat meer tijd
om ontspannen te genieten van een deugddoende break?
Laat het ons weten, zo kunnen we het serveren
aanpassen aan jouw tempo.
Geniet je liever gewoon samen thuis of op het werk van al dat
lekkers? Wij bereiden alles met even veel plezier als take-away!
Wij verzorgen ook originele businesslunches met quiches
en slaatjes, die op de gewenste locatie geleverd worden.
Dat geldt trouwens ook voor je volgende verjaardagsfeestje
of gezellige samenkomst. We helpen jou om er een succes
van te maken!
Taartelijke groetjes,
Het Tartelier Team
Alle info op www.tartelier.be
Volg ons op Facebook of Instagram en deel je ervaring
bij Tartelier... Daar worden we happy van! Bedankt!

DRANKKAART
GEZELLIG WARM
Espresso - groot
Espresso - klein
Deca
Dubbele espresso
Cappuccino

€
€
€
€
€

2,5
2,5
3
3,5
3,5

Beeee Calm

€ 3,5

Merry Peppermint

Latte Macchiato
Flat White
Speculoos Latte
Caramel Latte
Warme chocolademelk

€
€
€
€
€

4
4
4,5
4,5
4

Munt infusie met zoethout –
verfrissend.
Aroma: muntig en kruidig

€ 3,5

Lychee White Peony

€ 3,5

Plantaardige melk

+€ 0,5

Queen Berry

€ 3,5

Tiffany’s Breakfast

€ 3,5

Duke’s Blues

€ 3,5

Irish coffee
€7
Italian coffee
€7
Verwenkoffie
€ 8,5
Kofﬁe met verschillende homemade
zoete proevertjes!
THEE
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
met limoen

€4
€4

Mount Feather

€ 3,5

Groene thee, aangenaam fris
met een pittig einde.
Aroma: verse orchidee en een toets
van magnolia

Energinger

€ 3,5

Infusie van gember en citroengras kruidig en zoet.
Aroma: exotisch verkwikkend

Kamille infusie – ﬂuwelig zoet, maar
toch zacht en subtiel
Aroma: kamille met een snuifje vanille

Witte thee met lychee aroma –
boordevol antioxidanten.
Aroma: verse orchidee met een toets
van pioenen

Rode vruchten infusie – pittig met een
fruitige toets.
Aroma: zoet als een verzameling van
verschillende bessen
English breakfast zwarte thee –
krachtig en vol.
Aroma: gebalanceerd en elegant
geparfumeerd
Earl Grey Blue Flower –
een frisse toets blijft hangen.
Aroma: citrusachtig

HEERLIJK FRIS
Eaulala plat/spuit
Eaulala plat/spuit grote ﬂes
Ritchie Lemon
Ritchie Orange
Iced tea Fireﬂy
Coca Cola
Coca Cola Zero
Verse vruchtensappen Jusré
vraag de beschikbare smaken!

Looza Appel
Ginger Ale
Ginger beer (alcoholvrij)
Fever Tree Tonic

€
€
€
€
€
€
€

2,5
7
3
3
4
2,5
2,5

€
€
€
€
€

4,5
2,5
4
4
4

APERO

BIER
Bavik Super Pils
Canarus
Duvel
Sint-Bernardus Prior 8
Orval
IPA

€
€
€
€
€
€

2,5
4
4
4
4
3

WIJN
WIT Les Trois Vantards
’Cuvée Florence’ (Frankrijk)
Glas
Fles

€5
€ 23

€5
€ 23

Rosé Sangria met vers fruit
Mocktail

€ 8,5
€ 7,5

ROOD Les Trois Vantards
’Cuvée Mathieu‘ (Frankrijk)
Glas
Fles

Limoncello Spritz

€ 8,5

Glas Cava
Fles Cava
Gin & Tonic

€ 7,5
€ 27,5
€ 11

ROSE Domaine Astruc
‘Pastel Syrah’ Rosé (Frankrijk)
Glas
€5
Fles
€ 23

Ricard
Porto
Aperol Spritz
Picon Vin Blanc

€
€
€
€

Alcoholvrije apero van
"The Mocktail Club" - vraag
naar de beschikbare smaken
Bubbels met limoncello
en een toets van munt

Filliers Dry Gin 28 + Fever Tree Tonic

6
6
8,5
8

VOOR BIJ DE APERO
Krokantjes met een dipsausje

LUNCH

Lunchmenu
2 Stukjes quiche van de dag met een slaatje
Stukje taart naar keuze als dessert

SOEP

Soep met brood
Soep met brood als maaltijd

€ 7,5
€ 18

€6
€ 8,5

QUICHE

specialiteit van het huis

2 Stukjes quiche van de dag met slaatje
3 Stukjes quiche van de dag met slaatje
Extra slaatje (enkel bij een maaltijd)
Extra stukje quiche (enkel bij een maaltijd)

€
€
€
€

14
18
5
5

SALADES EN TARTINES
Avocadosalade met zalm
€19
met mozzarella en pittige Avocadodressing
Salade met geitenkaas
€ 17
met appel, walnoten en dressing
Salade met kruidige kip
€ 17
met onze homemade notenmengeling en currydressing
Salade met burrata
€ 18
met kerstomaatjes, pijnboompitjes & groene pesto

Tartine met avocado en zalm
rijkelijk belegde krokante boterham
geserveerd met een fris slaatje
Libanese tartine
rijkelijk belegde krokante boterham
met hummus en gegrilde groenten

€ 19
€ 17

WARME & KROKANTE TARTINES
Tartine met mozzarella, zongedroogde tomaatjes
en pesto
met een slaatje
Klassieke croque
met een slaatje

€ 17
€ 15

KIDS LUNCH
Kids menu
croque monsieur met kindvriendelijke groentjes en
een dessertje naar keuze (stukje taart of kinderijsje)
Soep met huisgemaakte korstjes en brood
Kids quiche
quiche met kindvriendelijke groentjes
Kids croque
croque monsieur met kindvriendelijke groentjes

€12
€5
€8
€8

ZOET
Brownie
Taart van de dag zie aanbod in onze toonbank
Artisanaal ijs met homemade brownie
Kinderijsje
Cake in a jar

€
€
€
€
€

4
6
8
5
5

Op zoek naar gluten- en of lactosevrije opties voor de lunch? Vraag er ons persoonlijk
naar, we vertellen je graag wat we kunnen aanbieden vandaag.
De samenstelling van onze producten kan wijzigen. Heeft u vragen over allergenen? Wij
geven je met veel plezier alle nodige info!
Net als al onze andere producten zijn ook de gluten- en lactosevrije producten met heel
veel zorg en liefde klaargemaakt. We doen al het mogelijke om deze producten zoveel
mogelijk apart te houden, maar ze worden wel in hetzelfde atelier bereid.

