Eenvoudig bestellen

Welkom in La Buse!

Ik ben in de buurt, spreek me gerust aan…
Mij nog niet gezien? U kunt uw maaltijden
ook bestellen op 0478/225509.
Gelieve tijdig te bestellen, ik werk immers
met verse producten... Bent u toch wat
aan de late kant? Aarzel niet om naar de
mogelijkheden te vragen.
Ontbijten kunnen besteld worden tot 19u.

Iets meer weten over mij?

La Buse werkt samen met Atelj’EETje.

Mijn naam is Katrien Ceenaeme en ik ben als
chef-kok van Atelj’EETje waarschijnlijk net zo’n
levensgenieter als u.

U komt samen genieten in een omgeving
die rust en ontspanning ademt…

Mijn keuken staat voor puur, natuurlijk en
ambachtelijk met lokale en duurzaam geteelde
producten. Pure smaken, puur genieten.
En als het kan… het oog wil ook wat.

Na een dagje fietsen of wandelen kan
kunt u verder tot rust komen bij een
heerlijke maaltijd, door onze chef en
buurvrouw tot bij uw tafel opgediend.
Voetjes onder tafel, wat wil een mens nog
meer?

Cadeautip

Kies voor een heerlijk ontbijt en/of warme
en koude gerechten ’s middags of ’s
avonds.

Moeten de thuisblijvers bedankt worden of wil u na
uw vakantie nog wat nagenieten? Atelj’EETje
verzorgt ook ontbijt en koekjespakketjes met

Daarnaast kunt u ook kiezen voor de
dagsuggestie.

uitsluitend huisbereide producten.

Smulmandje ontbijt
€14
Kruidkoek van de zusjes, bloemengelei,
fruitconfituur, honing van Opa Jans bijtjes,
kruideninfusie
Smulmandje koekjes
Assortiment van 4 soorten koekjes en
droog gebak

€9

Sommige gerechten kunnen enkel per 2
besteld worden. U herkent ze aan .

Suggesties

“LEKKER
even weg”
Hoofdgerechten

Ontbijt

(prijzen per persoon)

La Buse ontbijt 

€19

Uitgebreid ontbijt met broodjes, croissant, artisanale
kruidkoek, huisbereid zoet beleg, kaas- en
vleesbeleg, hoeveboter, oeuf en cocotte, verse
fruitsalade, vers vruchtensap en shake

Voorgerechten

(prijzen per persoon)

(prijzen per persoon)

In huis gedraaide pasta’s
- Lasagne Bolognese
- Vislasagne
- pasta scampi
- pasta met gerookte zalm
- veggie

€16

Op aanvraag kan de BBQ 
€27
voor u beiden aangestoken worden
voor steak, verse bearnaisesaus,
krieltjes of frietjes, sla en tomaat.
dagsuggestiemenu 
seizoensgebonden voorgerecht –
hoofdgerecht – dessert

Wijnen

Gevulde auberginerolletjes
€14
(met gehakt of veggie), slaatje, griekse pasta

(prijzen per persoon)

€35

(per fles)

Cava primo fiore
€13
Wisselend assortiment wit, rosé, rood

Vol-au-vent
met brood, krieltjes of frietjes en slaatje

€20

Desserts

Vispannetje
met brood, krieltjes of frietjes en slaatje

€20

Onze desserten zijn steeds een combinatie van
fruit, dessertgebak en mousses.

La vie en rose
€8
(met rood fruit, enkel in de lente en zomer)

Gravlax of zalmtartaar (koud, vis)

€12

Rundscarpaccio (koud, vlees)

€12

Kip met citroen 
met krieltjes en slaatje

€20

Coquilles met courgettini

€12

Paella 

€20

Gegarneerd seizoenroomsoepje

€4

€20

Tapasschotel 

€8

Mosseltjes Atelj’EETje 
met stokbrood

(prijzen per persoon)

Chocola-la
(met chocoladetoetsen)

€8

Passion at last
(met exotische smaken)

€8

