Welkom

bij

Notre Blanche
Blanka en Jiri werkten reeds in de horeca toen ze
het voorstel kregen een eigen zaak te starten in
het “ Waasland Shopping center”.
Zoals bij velen die een eigen zaak beginnen, rees de
vraag:” Hoe gaan we onze zaak noemen?”
Velen noemen Blanka “Ons Blanche”
Vandaar de naam

Notre Blanche

Geniet van onze ontbijtjes, ovenverse
broodjes, verschillende snacks,
heerlijke salades, pasta’s, vis en
vleesgerechten, typisch belgische
gerechten, wok, vers gebakken
pannenkoeken, ijsjes en andere
zoetigheden.
U bent eveneens welkom voor een drankje.

CADEAUTIP VOOR FAMILIE OF VRIENDEN
“ GESCHENKBON ”

Bekijk ook elke drie weken de
suggesties op www.notre blanche.be

Voor de vroege vogels, ontbijtjes …
op is op !!!
Standaard ontbijt

10,50 €

Broodjes, kaas, ham, mortadella, confituur,
speculoospasta, croissant, koffiekoek, een glaasje
verse jus d’orange en één koffie of thee.

Ontbijt “Notre Blanche”

11,50 €

Omelet met spek of spiegelei, broodjes, confituur,
speculoospasta, croissant, koffiekoek, een glaasje
verse jus d’orange en één koffie of thee.

Luxe ontbijt

13,80 €

Pata negra, mortadella, gerookte zalm, kruidenkaas,
roereitje, confituur, speculoospasta, broodjes,
koffiekoek, croissant, een glaasje verse jus d’orange,
een glaasje Cava brut en één koffie of thee.

Om je krant te lezen, moet je bij ons wezen !
Koffie en thee zijn inbegrepen, voor andere dranken
wordt mogelijk een supplementje aangerekend ! De
ontbijtjes worden zo aangeboden, gelieve geen
wijzigingen te doen, dank voor u begrip !

Vleesgerechten

(met aardappelen naar keuze)

Steak natuur (+/- 250 gr)
Pita van kip
Pita van varken

23,00
17,00
17,00

Supplement sauzen :
Peper – Archiduc - Béarnaise – Choron - Curry – appelmoes

Stoofpotjes

(met aardappelen naar keuze)

Stoofpotje met kip
Stoofpotje met varkenswangetjes

Scampi en vis
Scampi
Scampi
Scampi
Scampi

in
in
in
in

2,00

18,00
20,00

(met aardappelen naar keuze)

lookboter (9 stuks)
lookroom (9 stuks)
curryroomsaus (9 stuks)
kreeftenroomsaus (9 stuks)

Daar wij met dagverse producten werken, is het mogelijk dat
Sommige gerechten uitverkocht zijn.

22,00
22,00
22,00
22,00

Salades

(geserveerd met brood)

Slanke lijn salade
met gebakken kippenblokjes en sojascheuten
Salade met warme geitenkaas en spekjes
Gebakken in frambozendressing
Salade met gerookte zalm

17,00
18,00
19,00

Pasta’s
Spaghetti bolognaise
Macaroni met ham en kaas gegratineerd
Tagliatelle met kippenblokjes
in een zachte currysaus
tagliatelle met scampi in tuinkruidensaus
Huisgemaakte lasagne bolognaise

Uit de wok

13,50
15,50
18,00
19,00
15,50

(wok is geserveerd met rijst)

Wok met gemarineerde kippenblokjes
Wok met scampi
Nasi goreng met kip
Nasi goreng met Scampi

Daar wij met dagverse producten werken, is het mogelijk dat
sommige gerechten uitverkocht zijn.

17,00
19,00
16,00
18,00

Een snelle hap
Dagsoep
Tomatenroomsoep
Croque monsieur
Croque madame
Croque hawai
Croque bolognaise
Uitsmijter « Notre Blanche » met kaas, ham,
komkommer, sla en tomaat
Toast cannibale
Toast champignonroom
Kaaskroketjes
Garnaalkroketjes
Duo kaas- en garnaalkroket

Typisch Belgisch

5,50
5,50
7,80
8,20
8,20
8,60
9,50
9,50
11,00
10,00
13,50
12,50

(met aardappelen naar keuze)

Stoofvlees
Koninginnehapje
Gegratineerd witloof uit de oven

14,00
14,00
15,50

Supplementen
Frietjes, kroketjes, puree, gebakken patatjes,
gratin, pasta, rijst,
Brood
Mayonnaise , ketchup, mosterd, cocktail

2,00
1,00
1,00

Broodjes
Kaas
Ham
Préparé
Martino
Gezond (vegetarisch)

5,30
5,30
5,30
5,80
5,80

Supplement : smos

1,50

Focaccia’s

(italiaans kruidenbrood)
Gerookte zalm,kruidenkaas
en zongedroogde tomaten

14,50

Gegrilde kip,mozzarella,rucola,ijsbergsla,
chili- en cocktailsaus

13,50

Voor de kleintjes
Croque uit het vuistje
Mini spaghetti bolognaise
Chickennuggets met frietjes
Curryworstje met frietjes
Mini macaroni met ham en kaas

5,20
7,50
7,50
7,50
8,50

Supplementen
Frietjes, kroketjes, puree, gebakken patatjes,
gratin, pasta, rijst,
Brood
Mayonnaise , ketchup, mosterd, cocktail

2,00
1,00
1,00

Bieren van ’t vat
Maes pils
Maes pils 33 cl
Grimbergen donker
Grimbergen blond
Affligem Tripel

2,80
3,20
3,30
3,30
3,90

Bieren uit de fles
Grimbergen Seizoen
Tripel Karmeliet 33 cl
Mort Subite Kriek Lambic
Brugs tarwe bier
Duvel
Palm
Carlsberg
Westmalle Trappiste
Westmalle Tripel
Maes alcoholvrij

PROEF ZEKER ONS STREEKBIER !!
BIEKEN (BLOND)
DUBBEL KLOK (DONKER)
Supplement : Grenadine

3,50
3,90
2,80
3,00
3,80
2,90
2,90
3,30
3,50
2,80

3,40
3,40
0,40

Borrelhapjes
Portie
Portie
Portie
Portie
Portie
Portie

kaas
salami
gemengd koud
bitterballen (8 stuks)
gemengd warm (14 stuks)
kippenboutjes (7 stuks)

6,00
6,00
7,00
8,00
9,00
8,50

Aperitieven
Kir
Cava Royale
Martini Royale wit/rosato
Martini wit/rood/rosato
Porto wit/rood
Sherry dry
Pineau des charentes

5,10
6,10
6,10
4,60
4,60
4,60
5,10

Voor onze zoetebekjes !!!

Te verkrijgen vanaf 14.00 h. !
Voor 14.00h. even vragen aan onze bediening !

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek met suiker, siroop of
confituur

3,50

Pannenkoek suiker, siroop of confituur

4,50

“Koud poepke in een warm broekske”
(pannenkoek met ijs en chocoladesaus)

7,00

Brusselse wafels
Wafel
Wafel
Wafel
Wafel

met
met
met
met

suiker
slagroom
vers fruit en slagroom
aardbeien en slagroom (seizoen!!!)

4,50
5,50
7,00
7,00

Ijsjes (slagroom inbegrepen)
Kinderijsje
Coupe vanille
Coupe Dame blanche
Coupe Dame Noire
Coupe Banana split
Coupe advocaat
Coupe vers fruit
Coupe Aardbeien (seizoen!!!)

4,00
5,50
6,50
6,50
7,00
7,00
7,50
7,50

Desserts
Chocolade moelleux
Warme appelstrudel met ijs en slagroom

7,00
7,00

Waters
Chaudfontaine
Chaudfontaine
Chaudfontaine
Chaudfontaine
Chaudfontaine

mineraalwater
bruisend
mineraalwater 0,5 L
bruisend 0,5 L
licht bruisend 0,5 L

2,80
2,80
5,00
5,00
5,00

Frisdranken
Coca cola / light / zero / life
Tonic Nordic Mist
Fanta orange
Sprite
Ice tea / zero
Gini
Oasis
Minute maid sinaasappelsap
Minute maid appelsap
Minute maid pompelmoes
Minute maid ace
Schweppes tonic
Schweppes agrum /agrum light
Canada Dry
Cecemel
Fristi
Appletiser

2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
3,50

Suikervrije dranken
Tönissteiner
Tönissteiner
Tönissteiner
Tönissteiner

orange fit
zitrone fit
früchtekorb
naranja fit

2,90
2,90
2,90
2,90

Verse fruitsap
Sinaasappelsap natuur

5,00

Sterke dranken
Bacardi
Bacardi reserva
Bacardi razz
Jack Daniel’s
William Lawson’s
Johnnie walker red
Balblair
Eristoff Vodka
Pisang ambon
Campari
Passoa
Cognac Courvoisier
Carlos I
Grand marnier
Amaretto di saronno
Jenever bols jong – oud
Cointreau
Baileys
Ricard

5,20
6.70
5,20
5,60
5,20
5,20
8,10
5,20
4,50
4,50
4,50
6,30
7,00
6,70
5,20
3,90
5,20
5,20
3,90

bekijk onze ginkaart achteraan in boek
Supplement : verse jus d’orange

3,60

Zin in Gin ??

Warme dranken
Koffie espresso
Koffie mokka
Koffie verkeerd (lait russe)
Koffie decafeïne
Cappuccino
Latte macchiato
Warme melk
Choco Latte “LEONIDAS”
Choco Latte met slagroom “LEONIDAS”
Thee natuur,citroen,melk
Kruidenthee (rozenbottel,kamille,linde,green)
Thee munt
Winterthee (thee met honing, citroen en rum)
Warme Wijn
Irish coffee (Espresso, Whisky, room)
French coffee
(Espresso, Cognac of Grand Marnier, room)
Italian coffee (Espresso, Amaretto, room)
Baileys coffee (Espresso, Baileys, room)
Hasseltse koffie (Espresso, jenever, room)
Koffie “Notre Blanche” (Espresso, Advocaat, room)
Supplement : honing

2,80
2,80
3,10
2,80
3,10
3,10
2,80
3,20
3,50
2,80
2,80
2,80
5,00
6,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,80
0,80

Voor onze zoetebekjes !!!
Voor 14.00h. even vragen aan onze bediening !
Te verkrijgen vanaf 14.00 h. !

Pannenkoeken
Kinderpannenkoek met suiker, siroop
of confituur

3,00

Pannenkoek suiker, siroop of confituur

4,00

Pannenkoek met ijs en warme kriekjes

6,50

“Koud poepke in een warm
broekske” (pannenkoek met ijs en
chocoladesaus)

6,00

Pannenkoek “Notre Blanche” (met
gebakken appelschijfjes geblust met

7,50

Brusselse wafels
Wafel met suiker

4,00

Wafel met slagroom

5,00

Wafel met vers fruit en slagroom

6,00

Wafel met warme krieken en slagroom

6,00

Wafel met aardbeien en slagroom (seizoen!!!)

6,50

Ijsjes (slagroom inbegrepen)
Kinderijsje

3,50

Coupe vanille

5,00

Coupe chocola

5,00

Coupe Dame blanche

6,00

Coupe Dame noire

6,00

Coupe Banana split

6,50

Coupe warme krieken

7,00

Coupe advocaat

7,00

Coupe Aardbeien (seizoen!!!)

7,00

Desserts
Chocolade moelleux

6,50

Warme appelstrudel met ijs en slagroom

6,50

Huiswijnen
Castillo de Montoro wit (Spanje)Druif: 50% Verdejo – 50% Airen
Glas : 4,00

¼ l karaf : 6.50

½ l karaf : 12,00

fles : 18.00

Een mooie stro-gele schittering in het glas. Zacht en evenwichtig met toetsen
van groene appel en citrus.
Allround karakter dat zeer veel liefhebbers aanspreekt.

Castillo de Montoro rood (Spanje)

Druif : 100% Tempranillo

Glas : 4,00

½ l karaf : 12,00

¼ l karaf : 6.50

fles : 18.00

Een uitstekende rode wijn, gemaakt van 100% Tempranillo druiven die
geselecteerd worden op de wijngaarden. De wijn heeft een mooie paarse tint.
In de neus komen kersen aroma’s naar voren van de druif.

Castillo de Montoro rosé (Spanje)
Glas : 4,00

¼ l karaf : 6.50

Druif: 100% Garnacha
½ l karaf : 12,00

fles : 18,00

Mooi zalmroze rosé met een lichte schittering in het glas. Rood fruit zoals
aardbei en framboos komen terug in zijn aroma. Soepel, doch met zijn Spaans
karakter een allround rosé.

Cava Masia Bou Brut Nature (Spanje)
Druif: Macabeo – Xarel-Lo
Glas : 5.50

fles : 28.50

Glas bubbels met een licht-gouden kleur met groene reflecties en een fijne
aanhoudende pareling. Expressieve en zuivere aroma’s van rijp fruit, florale
tonen en geroosterde toetsen.
Mooie verfrissende aanzet met in de achtergrond een zachte, romige smaak.

Zoete witte wijn (Argentinië)
Santa Ana, Moscato
Glas : 5.50

Druif : 100% Moscato
½ L karaf : 16,50

fles : 24,50

Santa Ana Moscato heeft een helder-gele kleur en levendig fruitige aroma’s van
rijpe perziken en citrusvruchten met noties van heerlijke oranjebloesem.
In de mond zeer verfrissend, soepel en evenwichtig met een crispy finish.
Lekker!

WERELDWIJNEN
Enkel verkrijgbaar per fles

Witte wijnen
Miopasso Fiano

€22,00

Herkomst: Sicilië, Italië
Druif: 100% Fiano

Een fruitige, zachte wijn. De perfect gerijpte Fiano druiven geven heerlijke
aroma’s vrij van appel, peer, ananas en een heerlijk vleugje honing. Een
plezier om te drinken!

Miopasso Pinot Grigio

€22,00

Herkomst: Sicilië, Italië
Druif: 100% Pinot Grigio

Een zeer expressieve en intense wijn met een eigen karakter! Rijk en vol van
smaak met een toets van nectarines, meloen en ander exotisch fruit.

Bodegas Aranléon, Solo Blanco

€23,00

Herkomst: Valencia, Spanje
Druif: Chardonnay – Macabeo – Sauvignon Blanc

Een mooi geel-groene wijn met een “full body” die perfect in balans is. De
neus wordt gedomineerd door frisse toetsen van appel, sinaasappel en
mandarijn bekomen door 4 maanden op het vel van de druiven te rusten.

Alamos Viognier

€25,00

Herkomst: Mendoza, Argentinië
Druif: 100% Viognier

Een schitterende wijn van het Argentijnse top wijnhuis Catena Zapata! Een
zuivere en verfrissende goud-gele wijn met een volle perzik smaak.

Alamos Chardonnay

€25,00

Herkomst: Mendoza, Argentinië
Druif: 100% Chardonnay

Een groen-gouden Chardonnay met een krachtige neus van rijp geel fruit en
een vleugje hout dat zich doorzet tot een licht “butter-scotch” geurtje.
Een tikkeltje zachte citrus zorgt voor een zeer frisse onderbouw.

Rode Wijnen
Miopasso Primitivo

€22,00

Herkomst: Puglia, Italië
Druif: 100% Primitivo

Rijke en kruidige wijn met een zachte en aangename afdronk.
Prachtig in balans, zeker en vast een ontdekking!

Een leuk weetje: deze wijn krijgt elk jaar verschillende
onderscheidingen!

Bodegas Aranléon Solo Tinto

€23,00

Herkomst: Valencia, Spanje
Druif: Bobal – Tempranillo – Syrah

Een prachtige wijn met een robijnrode kleur met violet toetsen in het glas. Een
mooie neus van rijpe rode bessen met toetsen van balsamico.
13 maanden houtlagering op nieuwe Franse eiken vaten.

Alamos Malbec

€25,00

Herkomst: Mendoza, Argentinië
Druif: 100% Malbec
Deze heerlijke Malbec dankt zijn zachte en complexe smaak aan zijn opvoeding van 6
tot 9 maanden in Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten. Een prachtige afdronk
met rijpe en zijdezachte tannines!

Papa Luna

€29,00

Herkomst: Calatayud, Spanje
Druif: 70% Grenache – 20% Syrah – 5% Mazuelo – 5% Monastrell
Een echte topwijn met een neus van bosbessen en specerijen en een toegankelijke
compacte smaak van bramen en frambozen met karamel en peper. Een aanrader!!

Een leuk weetje: Deze Papa Luna was lange tijd de huiswijn
van “El Bulli”, wat toch wat wil zeggen…!

Rosé Wijnen
Bodegas Aranléon Solo Rosado

€23,00

Herkomst: Valencia, Spanje
Druif: 100% Tempranillo
De aroma’s van deze donker roze wijn worden gedomineerd door kersen en toffee.
Deze gastronomische rosé leent zich perfect tot lichte gerechten of om gewoon
lekker zo te drinken.

Domaine Des Cambades, Ventoux

€23,50

Herkomst: Ventoux, Frankrijk
Druif: Grenache – Syrah

Zeer mooie frambooskleurige rosé! Complexe aroma’s van rood fruit, kersen en
aardbei en toetsen van citrus. De wijn komt van wijnstokken van 30 tot 60 jaar met
3-4 maanden houtlagering. Fantastisch lekker en precies hoe een rosé wijn moet
zijn uit het zuiden van Frankrijk!!

!!Toppertje !!
Witardus
Cava Brut Nature
Druif: 30% Macabeo, 30% Xarel-lo,
40% Parellada
Een heerlijk fris gebalanceerde cava met
bijna geen toegevoegde suikers.
Deze extreem pure en elegante cava
wordt gemaakt door het huis “Maria
Casanovas” dat jarenlang de
huisleverancier was van één van ’s
werelds beste restaurants El Bulli.
Deze cava wordt in België exclusief
verdeeld door Atelier QV.
Glas 5,50 €

Fles 29,00 €

Bombay Sapphire Gin 40%

€ 5,20

De gin in de gekende blauwe fles op basis van 10
klassieke botanicals
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC
FEVER-TREE PREMIUM

Streekgin

€ 6,50

Een kruidige, smaakvolle gin van brouwerij
Verhofstede te Nieuwkerken-Waas
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC
SCHWEPPES PINK PEPPER

Poppies Gin 40%

€ 6,50

Een mooie, delicate gin met veel florale
toetsen. Gebrouwen bij Brouwerij Rubbens te
Zele
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC
SCHWEPPES ORANGE BLOSSOM &
lavender

Hendrick’s Gin 41,4%

€ 7,00

Heerlijk, pittige gin met een hint van jeneverbes
en komkommer.
De hype van de laatste jaren !!
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC
SCHWEPPES PINK PEPPER

Nordés Gin 40 %

€ 8,00

Unieke spaanse gin uit Galicië waarvoor vooral
regionale kruiden gebruikt worden.
AANBEVOLEN TONIC : FEVER-TREE MEDITERRANEAN
SCHWEPPES ORANGE BLOSSOM &
Lavender

Gin Mare 42,50 %

€ 9,00

Complexe spaanse gin waarbij diverse
mediterrane botanicals worden gebruikt zoals
arbequina-olijven, rozemarijn en basilicum. Een
echte aanrader !!!
AANBEVOLEN TONIC : FEVER-TREE MEDITERRANEAN

TONIC IS SUPPLEMENTAIR TE BETALEN

€ 2,80

Hernö Gin 40,5 %

€ 8,00

De meest bekroonde gin tijdens de gin masters
2013 en 2014. Een zeer eigentijdse gin met een
volle smaak van citrus, koriander en appelsien

met een neus van zoete anijs en accenten van
dennenappel en citrus.
AANBEVOLEN TONIC : FEVER-TREE MEDITERRANEAN

Bobby’s Gin 42 %

€ 9,00

Een zeer mooie, kruidige gin met smaken van
indonesische kruiden gecombineerd met
jeneverbes en rozenbottel. Een krachtige en
eigenzinnige gin. Een echte topper !!!
AANBEVOLEN TONIC : FEVER-TREE PREMIUM
SCHWEPPES ORIGINAL TONIC

Barber’s Gin 40 %

€ 8,00

Een mooie complexloze London Dry Gin met een
mooie neus en smaak van Kroatische jeneverbes,
koriander en een vleugje citrus op het einde.
Ideaal voor liefhebbers van een minder florale
gin die soepel naar binnen loopt.
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC

Bcn Gin 40 %

€ 10,00

Een unieke spaanse gin, gedistilleerd in de
bergen van priorat. In deze gin worden vooral
botanische producten van priorat gebruikt
zoals rozemarijn, pijnboomscheuten, venkel en
in het bijzonder vijgen. Een bijzonder rijk
smakenpallet !!!
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORIGINAL TONIC
FEVER-TREE PREMIUM

Old English Gin 44 %

€ 9,00

Voor deze gin gebruikt men 11 soorten kruiden.
Veel plezier en genot met deze unieke, wat
zoetere engelse gin.
Valt vooral in de smaak bij dames !!!!
AANBEVOLEN TONIC : SCHWEPPES ORANGE BLOSSOM &
Lavender

TONIC IS SUPPLEMENTAIR TE BETALEN € 2,80

