ONTBIJT
Croissant of chocoladebroodje
Ontbijt

1 croissant of chocolade broodje /warme drank
naar keuze / yoghourt met fruit / brood ham, kaas,
choco, confituur / bio sinaasappelsap

€ 1,2
€ 11,5

BROODJES
Mozzarella - Tomaat (veggie)

met rucola, tomaat en crema di balsamico

Veggie hummus (vegan)

met gegrilde groentjes van de dag,
rucola en crema di balsamico

Huisgemaakte tonijnsla
met groentjes

Huisgemaakte gehaktbal

warm gemaakt met of zonder kaas en groentjes
met mayonnaise, bbq saus of sriracha mayonnaise

Huisgemaakte kip van de dag
met groentjes

Gerookte zalm
met groentjes

Kaas - Hesp

met groentjes

Kaas

met groentjes

Hesp

met groentjes

€5,4
€5,5

€5,5
€5,5

€5,4
€5,5
€4,9
€4,4
€4,4

Voor een broodje zonder groentjes
betaalt u €0,50 minder.
Supplement bruin brood €0,40

SALADES
Vegetarische salade
Salade met kip

€ 8,2

€ 12

Take away

Eat in

€ 13

€ 9,4

€ 13,5 € 9,9

Salade met zalm

€ 13,5 € 9,9

Salade gehaktbal

Voor een salade zonder koolhydraten
betaal je €1 extra.

WARM
Soep van de dag

met brood, klein/groot

€ 4/5

€ 5/6

Take away

Eat in

Croque monsieur uit het vuistje € 4/6
enkel/dubbel

Croque monsieur

met een slaatje, enkel/dubbel

Quiche van de dag

met slaatje van de dag

€ 3/5,5

€ 8/10 € 7,5/9
€ 12

€ 8,2

€ 12,5 € 9,5

Dagschotel

€ 11

Pasta van de dag

€ 7,9

Al onze gerechten zijn huisbereid.
Kijk naar ons krijtbord voor de suggesties.

bestellen?
Om een bestelling te plaatsen kan u mailen naar
marie@chezmarie-antwerpen.be of bellen op het
nummer: 03/334.53.15

ZOET
Kijk op de toog voor ons aanbod van de dag! Wij
bakken vaak verse koekjes, cakes of ander gebak.

U kan bij ons betalen met
BANCONTACT, PAYCONIQ , MONNIZE,
SODEXO, EDENRED & KREDIETKAARTEN

Gelieve uw bestelling door te geven voor 10u30.
Uw bestelling is pas geplaatst na bevestiging.
U vindt ons ook op Deliveroo.

SODA
& SAP
Bruis of plat water
Huisgemaakte limonade
Ritchie - Belgian lemonade
Cola, -zero, Fanta, Sprite - 33cl
Cola, -zero, Fanta, Sprite - 50cl
Ice Tea - 33cl
Ice Tea - 50cl
Cecemel
Glas witte of rode huiswijn *
Fles witte of rode huiswijn *
Jupiler *

CATERING
€ 1,9
€ 3,8
€3
€ 1,6
€ 2,3
€ 1,7
€ 2,3
€2
€ 3,8
€ 18
€2

Naast ontbijt en lunch ter plaatse of take-away, verzorgt
Chez Marie uw catering, dit zowel door de week als in
het weekend. Neem gerust contact met ons op om een
menu op maat samen te stellen.

KOFFIE
&THEE
Koffie
Cappuccino
Latte
Warme chocomelk
Thee
Verse gemberinfusie met citroen

* deze dranken worden enkel bij
een maaltijd geserveerd

€ 2,3
€ 2,8
€ 3,3
€ 2,8
€ 2,5
€ 3,9

ontbijt, lunch,
take–away
& catering
Britselei 15, 2000 Antwerpen
Open van maandag t/m vrijdag 08u00 –16u00
contact: 03/334.53.15
		 www.chezmarie-antwerpen.be
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Facebook & Instagram: chezmarie_antwerpen
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