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La Belle Excuse
Franse wijnbar en bistrot
Van ‘t Santstraat 137
6523 BD Nijmegen
024-3442007
info@labelleexcuse.nl
www.labelleexcuse.nl

KOUDE HAPJES

SPECIALITES DE LA MAISON

DESSERTS

Poivrons provençales

€ 5,75

Soupe à l’oignon

Duo d’olives

€ 5,25

Parmentier de canard

€ 18,50

Entrecôte, frites en salade (origine France, min. 250 gr)

€ 23,00

Gemarineerde paprika in knoflook
Tapenade met basilicum
en gemarineerde groene olijven

Rillettes d’oie

Soort ganzenpaté

Assiette de dégustation

Assortiment van 3 Franse kazen

€ 7,00

Franse uiensoep met croutons en gruyère

Gegratineerde ovenschotel met gekonfijte eendenbout en aardappelpuree

€ 7,75
€ 7,75

Met Roquefortsaus, mosterdsaus of kruidenboter + € 1,00

Menu de la semaine

€ 26,00

Weekmenu, zie krijtbord. Gerechten zijn ook los te bestellen

Savoyaardse kaasfondue La Traditionnelle (min. 2 pers.)

WARME HAPJES
Confit de canard sur toast

€ 9,50

Calamars à la romaine

€ 5,75

Gekonfijte eendenbout, Dijon
mosterd, rucola op toast

Gefrituurde inktvisringen met
huisgemaakte saus

Moules farcies

Gegratineerde mosselen

Escargots de Bourgogne
Slakken met kruidenboter

Noix de Saint-Jacques au cidre
Sint Jacobsschelpen in cider

Époisses chaud (250 gr)

Warm kaasje uit Bourgondië met
sterke smaak, voor de kaasliefhebber

Camembert chaud (250 gr)

Warme Camembert uit Normandië
met appel en vruchtencompote

Ratatouille

Gestoofde paprika, courgette,
aubergine en tomaat

Champignons à l’ail et persil
Champignons met knoflook
en peterselie

Frites

Friet met Franse mayo
Met Roquefortsaus + € 1,00

€ 6,50
€ 8,00
€ 11,50
€ 13,50

€ 9,75

€ 6,50

Franse bergkazen Abondance, Beaufort, Comté met stokbrood, charcuterie en salade
Supplement rauwe groenten + € 2,50

p.p. € 26,50

€ 6,25

Salade la Belle Excuse

€ 12,75

Salade Savoyarde

€ 14,50

Gegrilde aubergine & courgette, gemarineerde paprika, gekonfijte tomaat, Roquefort, pijnboompitten
Gesmolten Reblochon op toast, Savoyaardse rauwe ham, gedroogd rundvlees
uit de Alpen, gekonfijte tomaat, walnoten

Salade du pêcheur

Tarte aux endives et à l’orange

€ 9,00

Thuis (n)iets te vieren?

€ 13,75

Gerookte zalm, rivierkreeftjes, gekonfijte tomaat, komkommer, citroen, dille

€ 7,00

Profiteroles

€ 8,00

Assiette de macarons

€ 6,00

Chocoladetaart met zachte
vulling geserveerd met
vanillesaus
Soesjes met vanille en
chocolade ijs, slagroom
en chocoladesaus

Fromages

Zie plateaus of assiette
de dégustation

Café/thé gourmand

€ 8,75

Coupe de glace

€ 5,00

Coupe Colonel

€ 8,00

Coupe Chocolat Liégeois

€ 8,00

Coupe Café Liégeois

€ 8,00

2 Bolletjes ijs met slagroom
keuze uit: vanille, chocola,
framboos, citroen, koffie,
pistache, rhum-raisin
(boerenjongens)
2 Bolletjes citroenijs
met wodka
2 Bolletjes chocolade-ijs, 1
bolletje vanille-ijs, gesmolten
chocolade, slagroom

PLATEAUS

klein

groot

1 à 2 pers.

3 à 4 pers.

Kaasplateau La Découverte

€ 15,50

€ 28,00

Kaasplateau La Découverte Chèvre

€ 14,00

€ 25,00

Plateau Saucisson sec

€ 9,00

€ 15,00

Plateau Charcuterie

€ 16,50

€ 28,00

Op traditionele Savoyaardse wijze gedroogde worst
Op traditionele Savoyaardse wijze gedroogde worst en rauwe ham,
gedroogd rundvlees uit de Alpen, rillettes d’oie (soort ganzenpaté)

€ 9,00

€ 3,00

Salade met Franse dressing

5 verschillende kazen van geiten- en schapenmelk

€ 3,50

Moelleux au chocolat

Koffie of thee met assortiment
van zoetigheden

SALADES

7 verschillende kazen van koe-, geiten- en schapenmelk

Quiche Forestière

Witloftaart met sinaasappel,
met salade

Savoyaardse kaasfondue La Royale (min. 2 pers.)

Kaas & charcuterie plateau Le Mixte

€ 21,50

€ 40,00

Kaas & charcuterie plateau Le Mixte Chèvre

€ 18,50

€ 32,00

7 verschillende kazen van koe-, geiten- en schapenmelk,
Savoyaardse rauwe ham en droge worst, gedroogd rundvlees uit de Alpen

5 verschillende kazen van geiten- en schapenmelk, Savoyaardse
rauwe ham en droge worst, gedroogd rundvlees uit de Alpen

Bestel onze wijnen, taarten, plateaus, kaasfondue en meer op

€ 6,50

Flambée à la Chartreuse + € 2,00

Assortiment van 5 macarons

Salade verte

HARTIGE TAARTEN
Quiche met paddenstoelen
en verse kruiden, met salade

p.p. € 21,50

Franse bergkazen Abondance, Beaufort, Comté met stokbrood en salade
Supplement rauwe groenten + € 2,50

Crème brûlée

2 Bolletjes koffie-ijs, 1 bolletje
vanille-ijs, espresso, slagroom

Wij importeren zelf onze wijnen, kazen,
charcuterie en andere streekproducten
uit Frankrijk.
De kazen zijn van rauwe melk gemaakt
en dragen allemaal een (Europees)
kwaliteitskeurmerk.
Wij raden zwangere vrouwen af om
ze te eten i.v.m. besmetting door de
listeriabacterie.
Heb je een allergie? Meld het ons.

www.lecomptoirfrancais.nl

