
Koffie met gebak, Lunches, Borrelen & Dineren. 

Mooiere dagen editie 2020



Op onze menukaart ziet u achter het gerecht iconen staan. Hiermee wordt vermeld welke allergenen 
aanwezig zijn. Hieronder de uitleg van de 14 verschillende soorten allergenen. 

Mocht u nog vragen hebben, vraag het gerust! 

allergenen

Gluten Melk

Noten Selderij Mosterd Sesamzaad Zwaveldioxide Lupine Weekdieren

Schaaldieren Eieren Vis Pinda Soja



MADE’S BROODJE....              .......................................................................9
Pikante kipreepjes, gebakken spek en sweet 
chili saus.

HARTIGE CROISSANT....                                          ......................8.7
Serranoham, oude kaas, truffelmayonaise, rode ui en 
zongedroogde tomaat. 

PITA WARM VLEES....                             ...........................................12.5
Fricandeau lapjes met champignons, paprika, 
ui en tzatziki. 

BRIE....                      ...........    ..............................................................................8.7
Krentenbrood, walnoten, rozijnen, abrikozencompote
en honing.

BIEFSTUKPUNTJES....              ............................................................14.5
Champignons, paprika, ui, geserveerd met brood, 
wedges en mayonaise.  

TOAST ROSBIEF....                      ....................................................................9
Champignon roomsaus en een gebakken ei. 

UITSMIJTER.... .................................................................................10
Ham, kaas, spek en gebakken champignons. 

MADAME’S 12 UURTJE....                                      .................9.5
Rundvlees kroket met mosterd, spiegelei ham/kaas en 
aardappelsalade. 

PROEVERIJ VIS....                                           ........................14.5
Quiche krab, aardappel-preisoep met zalm en een 
boterham garnalenkroket. 

PROEVERIJ VLEES....               ......................................................13.5
Quiche kip, aardappel-preisoep met serranoham en een 
boterham kalfskroket. 

GEGRILDE RIBEYE....       ...............................................................14.5
Kastanjechampignons, peultjes, chimichurri en pijn-
boompitten. 
 

MADAME'S ONTBIJTJE....                                    ............9.5
Koffie/Thee met een verse jus. 
Croissant jam, gebakken ei, ham en kaas. 

Lunch
Wij serveren onze lunchgerechten op 
ambachtelijk biologisch brood. 
Met de keuze uit; Wit, Licht, Donker, Spelt
of Glutenvrij brood (0,50 cent)
De keuken snijdt lekkere dikke bammen. 
Liever dun, geef het aan ons door.  

Te bestellen tot 17:00 uur!

CARPACCIO....                                    ...............................................11
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde 
tomaat, spekjes en truffelmayonaise.

OOSTERSE TONIJNSALADE....                           ..9
Rode peper, sesam, taugé en rode ui. 

GEROOKTE KIPFILET....                          .....................8.5
Gebakken spek, jongbelegen kaas, ei, kerriemayonaise 
en granaatappelpitjes. 

CLUB SANDWICH FISH....                                          ........11
Gerookte zalm, tzatziki, krabsalade, mosterddillesaus
en komkommer. 
Supplement: gebakken ei +0,50 
 
CLUB SANDWICH HEALTHY....             ............   ..........................11
Jack fruit, guacamole, perzik, tomaat en chilisaus. 
Supplement: gebakken ei +0,50 

CLUB SANDWICH MEAT....                                           ................11
Huisgerookte ribeye, oude kaas, huisgemaakte eiersalade, 
bacon mayonaise, komkommer en tomaat.
Supplement: gebakken ei +0.5

STEAK TARTARE....                       ............................................12
Truffel, kappertjes, peterselie, rode ui en kwartel ei.

MARTINO.... .....................................................................8.5
Filet americain, augurk, rode ui, gekookt ei en martino 
topping.  

VITELLO TONATO....                             ....................................................11
Tonijnmayonaise, kappertjes, olijven en rode ui. 

MAKREEL AMERICAIN...                             .............................9.5
Zoetzure komkommer, augurk, rode ui, kappertjes en 
harissa. 

koud

PANNENKOEK....                     ...................................................................5.5 
Met appelstroop en poedersuiker.
Zelf samenstellen?
Appel, kaas of spek.. +1

Wij hebben een aparte kinderkaart voor de 
kleintjes met een leuke tekening!

Voor de kids?

TREK IN EEN HEERLIJKE TOSTI?!
Kijk snel op de volgende pagina. 

warm

pannenkoeken

Vegetarisch

Vegetarisch



CLASSIC BURGER 200 gr......................................................................13.5
Bacon, cheddar, gebakken ei, rode ui, sla, tomaat en augurk. 

CHORIZO BURGER 200 gr.....................................................................14.5
Chorizo, cheddar, jalepeno, sla, tomaat en chipotlemayo.

MONSIEUR BURGER 200 gr................................................................15.5
Parmaham, buratta, zongedroogde tomaat en pesto.

GROENTEBURGER 150 gr........   .......................................................15.5
Groene asperges, chimmichuri, oude kaas, tomaat
en rode ui. 

Onze soepen zijn geheel vegetarisch! 
Geserveerd met brood & kruidenboter.

ROMIGE TOMATENSOEP.........................................................................4.7

UIEN SOEP............................................................................................................4.7 

AARDAPPEL-PREISOEP..........................................................................5.7

WISSELENDE SOEP.........................................................................................7

soepen

salades
GEITENKAAS......... ........................................................................................11
Druif, cranberry, gedroogde dadel, artisjok, walnoot, 
cherrytomaat, rode ui, komkommer en dadel balsamico. 
  

GEGRILDE KIP...................................................................................................10
Parmezaan, gekookt ei, cashewnoten, perzik, komkommer, 
rode ui, tomaat, mango azijn en peultjes. 

UIT DE ZEE.........................................................................................................14.5
Tonijn sashimi, knoflook gamba’s, gerookte zalm, zoetzure 
komkommer, cherrytomaat, kappertjes, rode ui, paprika
en champagne balsamico. 
 

FLAMMKUCHEN GEITENKAAS & SERRANOHAM.....13.5
Creme fraiche, pompoenpitten, honing, groene asperge, 
appel en cherrytomaat.

FLAMMKUCHEN CAPRESE .........     ....................................................12
Creme fraiche, groene pesto, buratta
en zongedroogde tomaat. 

flammkuchen

burgers

100% Rund & geserveerd met wedges!

Soepen, Salades, Flammkuchen en 
Burgers zijn de hele dag te bestellen!

TOSTI HAM/KAAS........   ......................................................................5.5

TOSTI VLAM...................................................................................................7.5
Gehakt, sambal, kaas, ui en tomaat.

TOSTI SPICED VEGGIE..........     ...........................................................7.5
Cheddar, guacamole, koriander en geroosterde 
pepers. 

TOSTI BEENHAM...................................................................................7.5
Oude kaas, gebakken ui, tomaat en een 
honing-mosterd saus. 

Te bestellen tot 17:00 uur!

DRIE-GANGEN LUNCH I 17.5 p.p.

- Tomaten of uiensoep. 
- Broodje carpaccio of salade geitenkaas 
- Koffie deluxe of panna cotta

DRIE-GANGEN LUNCH II 21.5 p.p. 

- Aardappel-prei soep of asperge soep  
- Broodje biefstukpuntjes of salade uit de zee 
- Tiramisu of witte chocolade mousse 

madame's
3 gangen
lunch

met zoete aardappelfrieten

Vegetarisch

 kan ook Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch



tea time

beer & wine time

5 verschillende rondes van zoetige en 
hartige lekkernijen. Geniet van onbeperkt 

verse thee met 6 verschillende smaken en 3 
verschillende kruiden. 22.5 P.P.

Graag geheel lactose of glutenvrij? 3,- p.p. 
extra

TEA TIME KIDS 10.5 P.P.
Lachen, gieren en brullen met zoetige en 
hartige lekkernijen wat elk kind wel lust!

Thee en ranja is hierbij inclusief.
Graag een dag van tevoren te reserveren.

De tea time is te reserveren tussen 11:00 en 14:00 uur 
voor een maximale duur van 3 uur.

4 verschillende wijnen of bieren met 
bijpassende hapjes.

Koude tapasplank - Soepje
5 verschillende warme gerechtjes om te 

delen - Proeverij dessert 

Graag een dag van tevoren te 
reserveren.

28.5 P.P.

een kinderfeestje!
Tip: Leuk voor

Drie rijkgevulde verrassings planken door de chef.

Een selectie van koude tapas uit onze delicatessen 
winkel, geselecteerde warme gerechtjes van de 
kaart en een proeverij dessert. 

*Alleen per tafel te bestellen. 29.5
P.P.



voorgerechten

desserts

ribs

3 Gangen keuze menu 
voor 32.5 p.p / Ossenhaas +2,- 

Al onze gerechten worden
geserveerd met groente,
pureetje, salade en wedges
mayonaise. 

Onze Food on W ood biedt een heerlijk 
3 gangen menu vol lekkers!

CARPACCIO / RIBEYE GEROOKT..............................................9
Truffelmayonaise, parmezaanse kaas, zongedroogde 
tomaat en pijnboompitten. 

VITELLO TONATO................................................................................9.5
Kappertjes, tonijnmayonaise, olijven en rode ui. 

TONIJN SASHIMI..............................................................................10.5
Wakame, zoetzure komkommer, krokante ui, yuzu soja en 
wasabi furikake.

 
OOSTERSE STEAK TARTARE......................................................11
Soja, koriander, rode peper, sesam en kwartelei.

TARTAAR VAN VERSE ZALM......................................................11
Citroencréme, kappertjes, oranje masago en guacamole.

GELE COURGETTE CARPACCIO........   ..................................8.5
Geitenkaas, granaatappel, amandel en aceto balsamico.

PROEVERIJPLANK MET EEN SELECTIE KOUDE 
HAPJES DOOR DE CHEF!...Voor twee personen............15.5

BROOD EN SMEERSELS...              ..............................................5.5

hoofdgerechten

KABELJAUWFILET........................................................................22.95
Hollandse garnalen, lamsoor, prei en witte wijnsaus.   

GEGRILDE TONIJNSTEAK.............................................................22.95
Risotto, basilicum olie, tapiocakroepoek en een 
stroperige balsamico. 

SCHNITZEL.............................................................................................16.95
Mals varkens procureur en champignonroomsaus.

OSSENHAAS 200 GR. / RIBEYE 300 GR.............25.5 / 23.5
Pepersaus, champignonroomsaus, truffelsaus of 
chimichurri. 
Vraag onze bediening naar de allergenen van de diverse saus. 

KLASSIEKE WITTE ASPERGES ..............................................23.95
Zalmfilet, ei, roseval aardappel, hollandaise saus. 
           *alleen tijdens seizoen, daarna groene asperges.

PORTOBELLO RISOTTO........    ......................................................18.95
Parmezaan, groene asperge, spinazie, artisjok en
pijnboompitten. 

GEVULDE PAPRIKA..........    ..............................................................18.95
Vega gehakt, feta, mais en munt cous cous. 

2 HALVE RIBBEN.......                      ....................................................15.95

3 HALVE RIBBEN.......                      ...........                        ...........18.95

4 HALVE RIBBEN.......                      ....................................................21.95

BROCHETTE LAM & GAMBA............................................................21.5
Tzatziki.

BROCHETTE KIPSATÉ........................................................................15.95
Kroepoek, gebakken ui, bacon, paprika en 
champignons.

HALVE KIP VAN HET SPIT....              .........................................16.5
PROEVERIJDESSERT.....................................................................15
(2 personen) Om te delen & je vingers bij af te likken. 

KOFFIE DELUXE....................................................................................5.5
Koffie naar keuze met friandise.

WITTE CHOCOLADE MOUSSE....................................................8.5 
Limoncello ijs, framboos en bastogne. 

TIRAMISU..................................................................................................8.5
Sinaasappel, aardbeien en pure chocolade. 

PANNA COTTA.......................................................................................7.5
Compote van mango, kokos en pistache. 

SORBET......................................................................................................5.5
Vanille ijs, aardbeien ijs, fruit, slagroom en een ijskoek. 

 

Vegetarisch

Vegetarisch

Vegetarisch



WWW.MADAMEDELICIEUX.NL |    TEL: 0162 85 31 35

OPENINGSTIJDEN 
Wij zijn geopend op de volgende dagen; maandag van 10:00 t/m 17:00 
woensdag & donderdag van 10:00 t/m 18:00 vrijdag & zaterdag van 10:00 t/m 22:00 en op zondag van 10:30 t/m 21:00.

iets te vieren?
Wij verzorgen graag uw feest, 

personeelsuitje, borrel of receptie bij ons. 

Vraag gerust naar onze mogelijkheden en 
ontvang een vrijblijvende offerte! 

Vanaf 50 personen gaan wij op vrijdag en 
zaterdag graag door tot de late uurtjes.  

In de zomermaanden is onze binnentuin 
een perfecte locatie om te vertoeven. 

Liever bij u zelf thuis of op locatie? 
Dat kan uiteraard ook! 

superpakket
Heerlijk voor tijdens het borrelen

met 2 tot 4 personen. 

Bestel het tot een dag van te voren. 

Meer tapas deals?

Bezoek onze website
www.partyplateau.nl 

de leukste
cadeaupakketten

Geheel zelf samen te stellen, wij pakken 
ze daarnaast ook graag voor u in!

met of zonder houten plank, altijd met 
een mooie strik. Kom eens langs in 

ons gezellige winkeltje bij 
Madame Délicieux. 

Wist je dat wij ook cadeaubonnen 
verkopen? Het bedrag is zelf naar 

wens te bepalen. 


