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LA BRASSERIE-RESTAURANT 
DU QUARTIER LATIN

Gastronomie en eenvoud op één bord

VOORGERECHTEN

SNACKS

SALADES

Brood, boter en mousse van ham ...………………………………………………….…………….……. Op aanvraag

Toasts van huisgemaakte ganzenlever om te delen ……………………………………………………………..….  

Toasts van gerookte zalm om te delen ……………………………………………………………………………..  

Kom met kleine kaaskroketten om te delen ………………………………………………………………………..   

Niçoise ……………………………….. 

Romeinse sla, eieren, bonen, ansjovis,  

gegrilde tonijn, focaccia 

Tomaat – garnaal - 1 stuk …….............. 

Tomaat – garnaal - 2 stukken ....…...…. 

Salade met gegrilde kip …...………..… 

Gegrilde kip, croutons, Parmezaanse

kaas, vinaigrette

Friseesalade met spek ……..…………. 

Gekrulde salade, spek van de boerderij, 

gepocheerd ei, croutons

Tomaat & Burrata……………..……….

Dungesneden tomaten, pesto met 

basilicum, mesclun salade en burrata 
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19
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Biefstuk (rundvlees), in boter gebakken, 

béarnaisesaus – 140 gr……….…........

Gehakt rundvlees (filet Américain), 

rauwkost en kruiden – 120gr ….……..

Gerookte zalm, toast, zoete ajuin en 

citroen ……....………………….…….

Mosselen (kleine portie) ……………..

19

17

17
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Marinière van zalm, sjalot en zachte peper …….…….………. 

Carpaccio van rundvlees, olijfolie, Parmezaanse kaas, 

veldsla …………………………………………………………. 

Baby kreeft Bellevue 

- ½ ……………………………………………..………

- 1 …………….……………………….....….…………

Kaaskroket en knapperige salade :

- 2 stukken …...……………………………………….. 

- 3 stukken ……………...……………………………..

Grijze garnaalkroketjes van de Noordzee 

- 2 stukken ……………...……………………………..

- 3 stukken ……………………...……………………..

Kreeftraviole, crème met schaaldieren ………………….……. 
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20

20
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Vraag ons het gerecht van de dag (20€) en de 
lunch van de week (25€ : voor- en hoofdgerecht)
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http://www.quartier-latin.be/


VIS

Kabeljauwrug gegratineerd met asparagus, kervelboter

« Duchesse » aardappelen ........................................ 

Gegrilde tuna, citroensaus, gebakken aardappelen met 

tijm, veldsla ………………..................................… 

Mosselen : natuur …………………………………. 

witte wijn ………………………………  

knooflok & crème ……………………..  

TRADITIE - BRASSERIE

Filet Américain – Tartaar ....……………. 23

Américain à la minute – voor u bereid in de keuken

Américain féroce – voor u bereid in de keuken (licht

gekruid)

Américain – door u bereid op het bord

VLEES & GEVOGELTE

Onze prijzen zijn in euro's, BTW en dienst inbegrepen. Voor alle vragen met betrekking tot allergenen,  aarzel niet om informatie aa,n uw 

chef de rang te vragen. De samenstelling van de gerechten kan veranderd zijn. We kunnen alleen maar één VAT strook per tafel printen.

Konijn gemarineerd in Rochefort Trappistenbier ……………………………...…….…………………………….

Traditionele vol-au-vent van gevogelte uit de vrije loop…………………...……………………………………...

Traditionele vol-au-vent van gevogelte uit de vrije loop "à la riche" - met kalfszwezerik ………….……….…...

Spaghetti bolognaise ……………………………………….………………………………………………………

Huisgemaakte gehaktballen met tomatensaus ……………………………………………………………………..  
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Gebakken kalfszwezerikken in roomsaus van 

morieltjes ………………………...…………….…..

Met honing en sesamzaad gelakte wijfjeseendfilet, 

gebakken groenten ……………...………......……..

Rundshamburger met Rochefortkaas,  Ardense

spek en mayonnaise met bacon .…………………...

Ossenhaas ………………………….…….……..…

Biefstuk gebakken in de pan ……………………… 

Entrecôte …………………………………………..

SAUZEN VAN DE CHEF (NAAR KEUZE –

INBEGREPEN)

Zwarte peper ◦ Béarnaise ◦ Paddenstoelen

OM TE DELEN … VOOR 2 PERSONEN

In de oven gebraden schouder van speenvarken, 

herfstgroenten en gebakken aardappelen (25 min) 25/p.
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