QUICHE MET VLEES
Quiche Lorraine

Ø 16 cm

Ø 26 cm

8,95

22,50

8,75

22,95

7,99

19,95

9,75

24,95

11,95

25,95

11,95

25,95

De klassieker, maar o zo lekker!, met uitgebakken spekjes, ham,
champignons, ui en bieslook

Salami Tomaat

In onze winkel hebben wij onder ander ook:
De overheerlijke meringues en biscuits van Fossier uit Reims

Lente-ui, peterselie, salami, paprika, tomaat en Italiaanse kruiden

Ham Prei
Gesmoorde prei, hamblokjes, kerrie en oude kaas

Spinazie met ham en kaas
Wilde spinazie, oude kaas, crème fraiche en pijnboompitjes,
heerlijk romig!

Steak and Kidney Pie
De originele Engelse met witte wijn en knoflook

Shepards Pie
Zacht gestoofd lamsvlees met bijpassende groenten

Kwartelpootjes met courgette en aardappel

9,95

Met uitgebakken spekje en een uienchutney

Pompoenquiche met verse saucijzenworst

9,35

23,95

10,50

24,95

10,95

24,95

Een bijzondere quiche van het seizoen

Belgische rauwe bosham
Met groene asperges, kaas en verse peterselie

Van het kalf

Voor diegene die nog steeds geen keuze kan maken hebben wij ook
geschenkbonnen van € 7,50, €10,00 en €20,00.
-

Rosé gebakken kalfsvlees, pastinaak en witte wijn

QUICHE MET KIP
Kip Kerrie

8,95

22,95

8,95

22,95

11,50

25,95

9,95

23,95

10,25

24,50

8,95

22,50

9,75

24,95

Met o.a. maïs, ananas en paprika met milde kerrie en kaas

Kip Saté

-

Top Jams van Nos Regions uit Frankrijk
Italiaanse pasta’s van RUMMO
Diverse Franse heerlijkheden zoals mosterd, azijnen, enz.
-

Ook maken wij Glutenvrij en/of Lactosevrije quiches
In overleg kunnen wij veel voor u doen.
Voor allergenen info contact ons!

Met o.a. Indische nootjesmix, sambal, ketjap, knoflook

Thaise Kip
Kip in kokosmelk met groene curry en groenten

Stilton Kip
Gepocheerde kip met asperges en Engelse Stiltonkaas

QUICHE MET VIS
Zalm Broccoli
Rode zalm en verse broccoli maken dit een gewilde quiche

Tonijn Broccoli
Lijn gevangen verse tonijn samen met Amerikaanse chili

Fruits de mer
o.a. mosseltjes, inktvis, coquilles en garnaaltjes

Wij wensen u bijzonder smakelijk eten!

Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW
Prijswijzigingen voorbehouden.

Onze openingstijden zijn:
Woensdag t/m Vrijdag
Zaterdag

11:00 – 18:00 uur
10:00 – 17:00 uur
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Assortimentslijst

Bienvenue chez Les Gâteaux
Welkom bij de lekkerste hartige taartenzaak.

AMBACHTELIJKE HARTIGE TAARTEN
Vrouwjuttenland 10A
2611 LC Delft
tel 015-2122299
www.lesgateaux.nl
info@lesgateaux.nl
Volg ons op :

17bro1-1
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Wij zijn gespecialiseerd in hartige taarten bereid op ambachtelijke
wijze, met uitsluitend dagverse ingrediënten.
Wij maken dus geen gebruik van kunstmatige kleur– en
of smaakstoffen.
Wij bereiden voor u een smakelijk product dat zowel warm
als koud gegeten kan worden.

Als opwarmadvies geven wij :
Oven, voorverwarmd op 190 graden (heteluchtoven 170 graden)
± 5 min.
± 8 a 9 min.
± 15 min.
± 25 min.
± 20 min.

Ø 5 cm
Ø 8 cm
Ø 16 cm
Ø 26 cm
borrelquiche Ø 26 cm

AMBACHTELIJKE HARTIGE TAARTEN

ONZE AANRADERS
Broccoli Geitenkaas

Ø 16 cm

Ø 26 cm

9,45

23,00

Met tomaat en Provençaalse kruiden
22,75

Brie, camembert, kernhem en een blauwschimmelkaas

Paddenstoelen met spekjes

9,75

22,95

8,75

22,50

9,75

23,95

Cantharellen, shiitakes, pieds de mouton en spekjes

Walnoten Brie
Veel lekkere roombrie, walnoten

Geitenkaas met honing
Walnoten, honing, geitenkaas , kruiden en verse basilicum

Ø 26 cm

8,25

23,00

Franse Citroentaart

7,25/14,50

24,00

9,00
9,50

22,95
23,95

Een echte Franse afsluiter, fris en zuur zoals hij hoort.

Dadeltaart
Gemaakt met Medjoul dadels punt 3,95

Ouderwetse appeltaart
Perentaart met room en vanille

Tijdens de zomermaanden, artisanale Franse taarten met vers fruit van het seizoen.
In kleine en grotere maten..

9,50

Tartiflette

Tuttifrutti taart

Ø 16 cm

Gedroogd fruit met een vanillesaus
9,00

Franse kazen

ZOETE TOPPERS!

Franser kan het niet, met reblochon au lait cru
11,95

Vlaamsch konijn

SEIZOENSPRODUKTEN

Bijna dronken van de wijn…...

Brusselslof met Hollandse komijnekaas
Brusselslof met Spaanse Cabrales

8,95
9,25

QUICHE MET GEHAKT
Thaise quiche

9,35

24,95

8,95

20,45

8,35

23,95

Verse koriander, gember en een zoetige topping

La Simplete
Prei / courgette en kummel met kerrie

Provençaalse quiche

11,95

Eendenborstfilet
Stukjes eendenborst met linzen en kruiden
Asperges (in de maanden april, mei, juni)
Verse witte en groene asperges met kaas en aspergesaus

dagprijs

Wild quiche

12,95

9,95

Zuurkoolquiche
Geserveerd met een oer-Hollands rookworstje

Kastanjes met abdij ham en rozemarijn
Kastanjes met camembert en rozemarijn

Italiaanse pecorino en tomaat, een uitgesproken smaak!

29,50

Een stoverij van hert, haas en wildzwijn met heerlijke groenten

9,50
9,50

Wij gebruiken uitsluitend 100% vers rundvleesgehakt .

Ook maken wij voor u;

QUICHES Ø 8 cm
€ 2,25 p/stuk
diverse smaken

Quiches

Hartige stengels met pesto (5 stuks)
Hartige stengels met zongedroogde tomaat(5 stuks )

4,99
4,99

Diverse borrelquiche, o.a. olijven quiche

7,50

Met zwarte en groene olijven en pesto

Kaasbrood met emmenthaler
Tomaat/basilicum borrelbrood

7,95
5,00

Wij maken tegenwoordig ook een assortiment borrelquiches in de maat 26 cm.
Een makkelijk te snijden quiche, prijzen vanaf € 15,95.
Vraag naar de smaken.

VERVOLG QUICHE MET VIS

DIVERSE HARTIGE HEERLIJKHEDEN
Sfinciuni, Italiaans gevuld brood

23,95

Met o.a. mozzarella, venkel, ham en cottage cheese

Ø 26 cm

10,50

27,45

10,50

23,95

10,75

25,00

8,95

20,45

9,00

23,50

8,75

22,45

9,00

22,95

9,00

22,95

9,50

22,45

8,95

22,95

8,95

23,50

9,35

22,95

9,25

23,50

8,50

23,95

8,75

22,95

8,50

22,95

8,85

23,00

8,95

22,95

Gerookte zalm met verse dille en honingmosterd saus
23,95

Eierkrans

Zweedse zalm

Ø 16 cm

Verrassend gevuld met o.a. Belgische bosham, basilicum, hele eieren en
buffelmozzarella

Pesto garnalen
Kleine garnalen met aardappel, pesto en cheddar

Risotto met rivierkreeftjes
Spicy gekruid

Gevuld brood en eierkrans 3 dagen van tevoren bestellen

Pissaladière
Ansjovis, olijven en een uienpuree, een zuidelijke combinatie

BORRELHAPJES
Wij bereiden diverse lekkere borrelhapjes voor u o.a.

VEGETARISCHE QUICHE

Mini quiches met vulling van o.a.
Kip-Kerrie, Kip Saté, groenten, ham/prei, spinazie, gorgonzola, diverse kazen,
zalm, groenten, vraag naar de mogelijkheden.

De taart vol groenten
Met o.a. linzen, wilde spinazie, olijven en courgette

Hollandse groenten – quiche
Lente-ui, peterselie, paprika, tomaat en kruiden

Keuze uit vis, vlees of vegetarisch;
Per stuk
Per 9 stuks verpakt

Prei Noten
0,90
7,95

Gesmoorde prei, gemengde noten en oude kaas

Wilde Spinazie
Met o.a. pijnboompitten, crème fraiche en kruiden

Paddenstoelen quiche
Soesjes
Royaal gevuld met kaas of zalm
Per stuk

Een melange van seizoenspaddestoelen met verse kruiden

Quorn – Kerrie
1,65

Minimale afname 10 stuks

Ierse aardappelquiche
Met aardappel, peer en Engels gerijpte cheddar, heel apart!

Gorgonzola – Prei

Bladerdeeghapjes
Gemengd, ham-kaas / gehakt / zalm
Per stuk
Minimale afname 10 stuks

Maïs, ananas, paprika, kerrie en oude kaas

Gorgonzola, tomaat, prei en kruiden
1,55

Dadels prei en gemengde noten
Onze meest verkochte vegetarische quiche, probeer hem zelf!

Camembert – broccoli
Gerijpte camembert, broccoli, cashewnoten en kruiden

Italiaanse quiche
Broccoli, tomaat, ui, en een Italiaanse kruidenmix

Mozzarella Tomaat
Verder gevuld met quorn, ui en verse basilicum

Pompoenquiche
Verse pompoen, courgette, munt en Rash-el hanout

Romane
Aubergine, courgette, feta en gerookte paprika

Kruidenkaas – tomaat

8,35

Simpel maar heerlijk, met oregano

Vermeer 2016
Een ode aan de meester, rode biet, zoete aardappel en specerijen

9,95

