
SALADES, PASTA 
&QUICHE Klein  / Groot

BROODJES

Mozarella - Serrano €3,5 / €4,5
met tomaat, basilicum, rucola en olijfolie

Veggie Hummus €3,8 / €4,8 
met gegrilde courgette, aubergine en paprika,  
rucola, sesamzaadjes en yoghurtdressing 

Huisgemaakte Préparé €3,8 / €5,0
bereid met huisgemaakte mayonaise,  
met groentjes of  als Martino

Huisgemaakte Gehaktbal €4,0 / €5,0
warm gemaakt, met of  zonder kaas 

Kip van de dag €3,5 / €4,5
met of  zonder groentjes

Huisgemaakte Tonijnsla €3,5 / €4,5
bereid zonder mayonaise, met groentjes 

Philadelphia-Roerei   €5,0
Let op: enkel beschikbaar tot 11u30

Kaas - Hesp €3,0 / €4,0
met groentjes

Kaas €2,5 / €3,5
met groentjes

Hesp €2,5 / €3,5
met groentjes

Suggestiebroodje 
kijk naar het bord voor het dagelijkse aanbod

Voor een broodje zonder groentjes betaalt u €0,50 minder
 
Supplement bruin brood €0,30
Supplement tradition brood €0,50

 

ONTBIJT

Tomatensoep - eat out €3,0 / €4,0
met brood

Tomatensoep - eat in €4,0 / €5,0
met brood

Soep van de dag 
kijk naar het bord voor het aanbod

Croque Monsieur uit het vuistje €3,0 / €5,0
enkel of  dubbel

Croque Monsieur  €5,0 / €7,0
enkel of  dubbel, met een salade

Croque Veggie €6,0 / €8,0
met mozarella en gegrilde groenten

Toast Cannibal   €8,5
met huisgemaakte préparé

Toast Gerookte Zalm   €8,5
 

 Klein  / Groot

SOEP 

& CROQUE

Basic   €2,8
koffie en een croissant

Mini   €5,0
koffie, bio appelsap en een croissant  
of  een boterham met kaas en confituur

Maxi    €9,5
koffie, vers sinaasappelsap, een croissant 
en een boterham met kaas en confituur

Supplement huisgemaakte confituur   €1,0

Yoghurt met fruit            €4,0
yoghurt, honing en fruit van de dag           

Yoghurt met fruit en muesli            €5,0
yoghurt, honing, fruit van de dag  
en granola of  bio muesli

 

 tot 11u30

 

EITJES

Kies uw eitje  
roerei, spiegelei of  omelet met brood 

1 ei   €3,0
2 eieren   €5,5 
3 eieren   €7,0
supplement gegrilde groentjes   €1,0

 

 Out    / In

Wij stellen een heerlijk verse salade voor u samen met ons aanbod van de dag.

Vegetarische salade €6,5 / €9,0

Salade met vlees of  vis €7,5 / €10

Supplement huisgemaakte gehaktbal €1,8

Quiche van de dag €4,0  
zonder salade

Quiche van de dag €6,5 / €9,0 
met salade

Pasta van de dag €6,0 / €9,0

Vermijd lange wachtrijen, mail uw bestelling 
naar marie@chezmarie-antwerpen.be voor 
10u30, en we leggen ze voor u klaar vanaf  12u. 
Bestellingen van meer dan 10 broodjes graag 
24u op voorhand. 
Uw bestelling is pas geplaatst na bevestiging.
Vanaf  heden maken wij ook cadeaubonnen. 

GEBAK

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



ONTBIJT, LUNCH 

& TAKE-AWAY

Britselei 15
Open ma-vr 08.00 - 16.00 

Tel: 03 334 53 15
www.chezmarie-antwerpen.be

marie@chezmarie-antwerpen.be

Vraag naar onze cateringmogelijkheden 
voor uw meetings!

chez Marie
Britselei 15

2000 Antwerpen
www.chezmarie-antwerpen.be 

facebook.com/chez.marie.antwerpen

BTW: BE 0822 525851

SODA 

& SAP

Bruis of  plat water  €1,8 
Perrier / S. Pellegrino €2,2 
Bio appelsap €2,5
Vers sinaasappelsap €3,0
Arizona Green Tea - Pomegranate - Green Leaf  €3,0
Finley - Pompelmoes Wijnappelsien €2,2
Cola -light, -zero, Fanta, 33cl €1,5
Cola, -light, 50cl €1,9
Ice Tea, 33cl €1,6
Cecemel €1,5
Nalu €2,0
Tönissteiner / San Pelligrino lemonade €1,7
Glas witte of  rode wijn (enkel bij de maaltijd) €3,0
Jupiler €1,8

KOFFIE 

& THEE

Espresso €2,0
Lungo €2,2
Cappuccino €2,5
Latte €2,5
Warme chocomelk €2,5
Thee natuur €2,2
Verse muntthee €2,8
Verse gemberinfusie met citroen €3,0
Yogi of  Pukka thee €2,8
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