ONTBIJT

LUNCH

BROODJES

Eat in / Take away

Mini

koffie, bio appelsap en een croissant
of een boterham met kaas en confituur

Maxi

€9,8

koffie, vers sinaasappelsap, een croissant
en een boterham met kaas en confituur

Supplement huisgemaakte confituur
Yoghurt met fruit

yoghurt, honing en fruit van de dag

Yoghurt met fruit en granola

yoghurt, honing, fruit van de dag en granola

Broodje Philadelphia-Roerei
Croissant of chocoladebroodje

SALADE, QUICHE, PASTA
& DAGSCHOTEL

€6,0

€1,0

AL ONZE GERECHTEN ZIJN HUISBEREID

Quiche van de dag
met slaatje van de dag

€5,0 / €4,5
€6,0 / €5,5
€6,0
€1,1

EITJES
tot 11u30

€6,0 / €5,0

Vegetarische salade

€11

/ €7,5

Salade met kip

€12

/ €8,5

Salade gehaktbal

€12,5 / €9,0

zonder slaatje

Salade met zalm

€12,5 / €9,0

Pasta bolognaise

€9,0 / €7,0

Dagschotel

€12

Salade XL of no carbs

zacht gekookt, spiegelei, roerei* of omelet* met brood

* minimum

€3,0
€5,5
€8,0

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

/ €8,5
+€ 1,00

SOEP & CROQUE
Soep van de dag - take away
met brood

Croque monsieur

€6,0 / €9,0

Croque veggie

€8,0 /€11,0

mozarella en gegrilde groenten met een slaatje

Veggie hummus

€3,9 / €4,9

Huisgemaakte préparé

€3,9 / €4,9

Huisgemaakte gehaktbal

€4,0 / €5,5

Huisgemaakte kip van de dag

€3,6 / €4,6

Gerookte zalm

€4,5 / €5,5

Kaas - Hesp

€3,6 / €4,5

Kaas

€3,0 / €3,9

Hesp

€3,0 / €3,9

met gegrilde groentjes van de dag,
rucola, sesamzaadjes en yoghurtdressing
100% rundsvlees met groentjes of als Martino
warm gemaakt met of zonder kaas en groentjes
met mayonaise, bbq saus of sriracha mayonaise
met groentjes

met philadelphia, rode ui, groentjes en ei
met groentjes
met groentjes
met groentjes

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

+ € 1,00 eat in

€3,0 / €5,0

enkel of dubbel met een slaatje

€3,9 / €4,9

Klein / Groot
€4,0 / €5,0

Croque monsieur uit het vuistje
enkel of dubbel

2 eitjes

/ €7,5

Quiche van de dag

Kies uw eitje		
1 ei
2 eieren
3 eieren

€11

Mozarella - Coppa

met gegrilde groentjes van de dag

Eat in / Take away

Klein / Groot

Toast kannibaal		

€10,5

Toast gerookte zalm

€10,5

huisgemaakte préparé met een salade van de dag

met een salade van de dag		

Bestelling?
Mail: marie@chezmarie-antwerpen.be of
bel: 03 334 53 15 uw bestelling door voor 10h45
& wij zetten het klaar vanaf 12h00.
Uw bestelling is pas geplaatst na bevestiging.
Voor onze leveringen werkt Chez Marie samen
met Deliveroo.

SODA

VERHUUR

& SAP
Bruis of plat water
Perrier / S. Pellegrino
Bio appelsap
Vers sinaasappelsap
Tao- 25cl
Tao - 33cl
Fuze Tea
Ritchie - limonade
Bionina
Cola -light, -zero, -life, Fanta - 33cl
Cola, -light - 50cl
Cecemel
Glas witte of rode huiswijn *
Fles witte of rode huiswijn *
Jupiler *
Speciaal bier *

& CATERING
€1,9
€2,2
€2,5
€3,5
€2,0
€2,8
€1,7
€2,8
€2,0
€1,5
€1,9
€2,0
€3,5
€16,0
€2,0
€3,8

Zoekt u een locatie voor een familiefeest,
gezelllig etentje onder vrienden,
verjaardagsdrink of meeting,..
Chez Marie kan u in de week ‘s avonds of
zaterdag en zondag afhuren vanaf € 90. Indien
gewenst zorgen wij ook voor de catering.
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
Espresso
Koffie
Cappuccino
Latte
Warme chocomelk
Thee
Verse muntthee
Verse gemberinfusie met citroen

*

deze dranken worden enkel bij een maaltijd geserveerd

€2,0
€2,2
€2,5
€2,8
€2,5
€2,5
€3,0
€3,5

ONTBIJT, LUNCH, TAKE-AWAY

& CATERING

chez Marie
Britselei 15
2000 Antwerpen
www.chezmarie-antwerpen.be
Facebook & Instagram: chezmarie_antwerpen
BTW: BE 0822 525851

Britselei 15
Open ma-vr 08.30 - 16.30
Tel: 03 334 53 15
www.chezmarie-antwerpen.be
marie@chezmarie-antwerpen.be

