CROQUES
Op handgemaakt desembrood

SPECIALITÉS

Croque Campagnard 9,50

Assiette SooFrench 9,95

ham & kaas uit de oven, met een groene salade

Croque SooFrench 10,50

ham & kaas uit de oven, met gebakken ei en een groene salade

Proeverij van quiche, paté en Camembert
met baguette en een groene salade

Duo SooFrench 9,95

Croque Tomate 9,50

kleine soep van de dag en een kleine baguette
met ham, kaas, paté of Camembert

Extra: gebakken ei 1,00

Ommelette nature 8,50
Ommelette SooFrench 9,50

tomaat & kaas uit de oven, met een groene salade

Extra: rode ui 1,00

FLAMMKUCHEN

keuze uit ham, kaas, tomaat, lente-ui of alle
genoemde ingrediënten en een groene salade

GLUTENVRIJ
Glutenvrij brood met beleg 9,95

Ambachtelijke delicatesse uit
de Elzas met een groene salade.

met een groende salade - Vraag naar de mogelijkheden

Classique 9,95

huisgemaakt, met glutenvrij brood en boerenboter

Crème fraîche met spekjes en lente-ui

Végétarienne 9,95

Crème fraîche en dagverse groente

Saumon 10,95

Soupe du jour 7,95

Salade du jour 12,95
Salade au chèvre et noix 12,95
Ommelette nature 8,50

Crème fraîche met zalm, rode ui en kappertjes

Chèvre 10,95

Crème fraîche, geitenkaas, walnoten, honing en rucola

BAGUETTES
le Parisien 6,95
ham & cornichons

le Mixte 6,95
ham & kaas

le Santé 7,95

ham, kaas, sla, tomaat en Franse mosterd-mayonaise

le Gourmand 7,95

ambachtelijke paté & cornichons

CROISSANTS
Croissant Camembert 5,50

le Rillette 7,95

ambachtelijke rillettes & cornichons

le Lyonnais 7,95

Franse droge worst & cornichons

Croissant kaas 5,50

le Basque 7,95

Croissant ham & kaas 5,50

le Normand 7,95

Croissant kaas & tomaat 5,50

gedroogde Bayonne-ham & cornichons
Camembert en sla

le Hollandais 6,25

ambachtelijke kaas van boerderij Nellesteijn en sla

QUICHES FAIT MAISON
Quiche Lorraine 9,50
met een groene salade

le Chèvre 7,95

ambachtelijke geitenkaas met sla, honing en walnoten

le Saumon

8,95

gerookte zalm met crème fraîche, rode ui en kappertjes

Quiche végétarienne 9,50

met een groene salade

SOUPES & SALADES
Soupe du jour 6,95

huisgemaakt, met brood en boerenboter

Salade du jour 12,95
Salade au chèvre et noix 12,95
Groene salade met ambachtelijke geitenkaas,
walnoten en honing

glutenvrij

vegetarisch

PATISSERIES & DESSERTS

EAU

Patisserie du jour 5,50

Perrier 3,50

Tartelette 5,50

Evian 3,50/6,00

zie onze vitrine
zie onze vitrine

Wentelteefjes 5,50

met nutella òf kaneel, suiker en boter

PETITS DEJEUNERS & PAINS
09:00 - 12:00

Petit déjeuner Français 7,50

Frans ontbijtje; gebakken ei, roerei of gekookt ei, stokbrood,
croissant, jam en boerenboter

Petit déjeuner vitale 6,95
Gebakken of roerei met een groene salade

Croissant 2,75
Croissant beurre
Pain au chocolat
Pain aux raisins
Tartine beurre &

& confiture 4,95
2,95
3,75
confiture 4,95

vers stokbrood met jam & boerenboter

Yaourt 6,50

roeryoghurt met granola, fruit, zaden en honing

ENFANTS

Croissant jambon-fromage 5,50
Croque enfant jambon-fromage 4,50
Grenadine 1,00
siroop van granaatappel

Babyccino 1,00
warm melkschuim

Vers ambachtelijk schepijs 4,50
2 bolletjes en heerlijke topping

BOISSONS FRAICHES
Coca-Cola 2,95
Coca-Cola Zero 2,95
Orangina 3,50
Schweppes tonic 2,95
Elixia limonade bio nature 3,50
Elixia limonade myrtille 3,50
Elixia limonade fraise 3,50
Elixia limonade mangue 3,50
Fentimans Rose Lemonade 3,50
Diabolo menthe 3,75

0.33 l.

0.5 l. of 1 l.

Badoit 6,00
1 l.

BOISSONS CHAUDES
We hebben ook décafé

Espresso 2,75
Double espresso 3,95
Café 2,95
Cappuccino 3,10
Cappuccino SooFrench 3,95
dubbele espresso met melkschuim

Latte Macchiato 3,75
Latte SooFrench 4,75

Latte Macchiato met dubbele espresso

Café au lait 3,75
Café Noisette 2,95
espresso met een wolkje melk

Café façon Affogato 4,75
espresso met ‘verdronken’ vanille-ijs

Salted caramel delight 5,50

latte macchiato met salted caramel siroop, slagroom,
krokante caramel & caramelsaus

Chocolat cookie 5,50

latte macchiato met chocolat cookie siroop, slagroom & cookies

Café moccha 5,50

warme chocolademelk met een espresso en slagroom

Latte macchiato crème brulée 4,95
Latte macchiato hazelnoot 4,95
Thé 3,00
vraag naar onze selectie

Verse munt-, gember- of citroenthee 3,50
Thé SooFrench 4,00
Thee met verse munt, gember en citroen

Chai latte 3,95
Chocolat Chaud 3,50
Chocolat Chaud original 4,50
van echte chocoladeparels - melk, puur of wit

Slagroom-, sojamelk-, amandelmelkof havermelksupplement 0,75

Perrier & muntsiroop

Jus de pommes bio 3,25
Jus de pommes fraises 3,25
Jus de tomates 3,25
Verse jus d’orange 4,00
Thé glacé 3,50
Verre de lait 2,50
glaasje melk

van Hogendorpstraat 16F

Email: info@soofrench.com

2242 KZ Wassenaar

www.soofrench.com

Tel: 070 201 57 61

Facebook: SooFrench

