
voulez-vous?
bekijk ons menu



Très bon vanaf de bron
Het genieten dat goed voelt, dat

geven we je in alles mee. Dat komt omdat we 

over elk ingrediënt nadenken. We kiezen 

bijvoorbeeld bewust voor biologisch 

oergraan, lokale groenten, biologische melk 

en eieren, vlees van goede komaf en 

milieuvriendelijk gevangen vis. Net zo 

natuurlijk als dat we biologische thee 

zetten. En fairtrade koffie. 

Voelt goed, n’est-ce pas?

Le Perron Amsterdam-Noord   leperron.amsterdamnoord



yoghurt avec koekkruimels
vegan mogelijk 2.85
yoghurt avec fruit
vegan mogelijk 3.35

croissant 1.75
pain au chocolat 1.95
pain aux raisin 1.95
éclair chocolat 2.45
croitaartje 
kies uit verschillende smaken 2.95

fruitbeker 3.60
met slagroom     0.50
croitaartje petit déjeuner
met kaas 3.25
+ bacon   0.25

tartelette 
citroen, chocolade ganache, frangipane peer,
vanillecustard met rood fruit  5.25

petit déjeuner

viennoiserie

heeft u een allergie? laat het ons weten.

biologisch vegan vegetarisch vis rund varken kip



goudse kaas 
mosterdmayonaise, komkommer en tomaat 4.75
gerookte zalm 
crème fraîche en honing-mosterdsaus 5.75
kip kerrie 
augurk, doperwten, crème fraîche en 
cashewnoten 5.25

flûtes

caprese 
rucola, pesto, tomaat, mozzarella en
basilicum 5.25
rosbief
doperwtencrème, truffeltapenade en sla 5.25

traditionele franse baguette met vleugje desem, vol karakteristieke smaak 

heeft u een allergie? laat het ons weten.

biologisch vegan vegetarisch vis rund varken kip



brie
zoete uiencompote, komkommer en sla 5.75
club
kip, bacon, tomaat, komkommer en sla 5.95

salade niçoise  6.95 tomatensalade 6.95

salades

niçoise
tonijn, haricot verts, gekookt ei, kappertjes en
rode ui 6.25
avocado 
guacamole, tomaat, koriander en radijskiem 5.75
kibbeling 
remoulade, komkommer, dille en sla 5.75

sandwiches
dubbele boterham, fijn volkoren met knapperige korst en luchtige textuur 

heeft u een allergie? laat het ons weten.

biologisch        vegan   vegetarisch        vis         rund          varken         kip 



uiensoep 6.25
champignon-kervel soep 6.25
pain ‘escargot’ 
kies uit verschillende smaken 2.95
pain bohémien mediterranée 3.45
+ bacon 0.25
quiche prei 4.95

quiche zalm-broccoli 4.95
croque monsieur
ham en kaas 7.50
croque madame
ham, kaas en gebakken ei 8.25
saucijzenbroodje 2.75
worstenbroodje 2.75

heeft u een allergie? laat het ons weten

biologisch        vegan   vegetarisch        vis         rund          varken         kip 

warme specialités

kaasplankje
3 soorten Franse kaas met vijgenchutney 12.50

charcuterieplankje
3 soorten vleeswaren met brood & balsamico
uitjes 12.50

borrel



koffie 2.70
espresso 2.60
dubbele espresso 3.20
cappucino 2.95
café au lait 2.95
latte macchiato 3.25
+ suikervrije siroop 0.50
latte les couleurs
kurkuma, groene matcha, rode biet of chai 3.25
koffie la saison 3.95

of kies voor plantaardige melk 
+ extra shot espresso 0.70

heeft u een allergie? laat het ons weten.

thé
kies uit diverse smaken 2.50
muntthee  2.95
gemberthee  2.95
+ honeyspoon 0.50
choq espresso 3.25
choq chocolademelk
kies uit diverse smaken 3.25
+ slagroom 0.50

warme dranken



verse jus d’orange 2.80
sap appel-peer-framboos 2.95

pepsi regular, max  3.00
sisi orange, 7up  3.00
lipton ice tea sparkling, green  3.00
rivella, indian tonic, ginger ale  3.00

frisdranken

verse smoothie 3.60

sourcy plat, bruisend  3.00
huisgemaakte ijsthé  2.75
appelsap  3.00
chocomel, fristi  3.00

smoothies et sappen

heeft u een allergie? laat het ons weten.



swinckels’ superior pilsener 5.3%  
tap 2.95

huiswijn 
glas 3.25
karaf (0.50L)  7.75
fles  14.95

domaine de la clapière | figuerette
CHARDONNAY, VIOGNIER - FRANKRIJK | PAYS D’OC
Exotische aroma’s, in smaak rijp en vol in 
combinatie met tropisch fruit
glas  5.00
fles  25.00

geen alcohol onder de 18 jaar.

witte wijnen

swinckels 0.0% 33cl 3.40
seizoensbier vanaf 4.25

domaine gayda | figure libre
CHENIN BLANC – FRANKRIJK | LANGUEDOC-ROUSILLON
Bloemige, fruitige aroma’s, in smaak fris en 
mineraliteit
fles 31.50

bieren



domaine de la clapière | la jalade
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CARIGNAN, 
SYRAH - FRANKRIJK | PAYS D’OC 
Fruitig, aardbeien en frambozen, in smaak
verfrissend met mooie zuren
glas 5.00
fles 25.00

huiswijn  
glas 3.25
karaf (0.50L) 7.75
fles  14.95

geen alcohol onder de 18 jaar.

rosé wijnen



gin tonic
dry gin, indian tonic en komkommer 7.95

gin et tonic

château montlabert | saint-émilion grand cru
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON - FRANKRIJK | BORDEAUX
Fruitige wijn met aroma’s van zwart fruit, in smaak vol 
met een zachte afdronk 
fles 44.00

rode wijnen

huiswijn 
glas 3.25
karaf (0.50L) 7.75
fles 14.95

domaine de la clapière | jardin de jules
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CARIGNAN, 
SYRAH - FRANKRIJK | PAYS D’OC 
Aroma’s van bramen en zoethout, in smaak 
zacht met zwart fruit
glas   5.00
fles 25.00

geen alcohol onder de 18 jaar.






