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Koffi e - TheeKoffi e - Thee
Koffi e crème 2.20
Thee (zie onze theekaart)  2.30
Verse muntthee (honing 0.20)  2.50
Verse gemberthee (honing 0.20)  2.50
Thee “trio” verse munt, verse gember, citroen 3.00
Espresso  2.20
Espresso doppio  3.60
Cappuccino  2.40
Koffi e verkeerd  2.50
Latte macchiato  2.90
Chai latte  3.00
Warme chocolademelk (slagroom 0.60) 2.60
   met rum en verse slagroom 4.95
Wiener mélange  5.25

met crème de cacao

Irish-coffee  6.50
Koffi e “Broekerveiling”  6.50

koffi e crème, bonbon, likeurtje en verse slagroom

Tipje verse slagroom  0.60

Alle koffi e kan ook cafeïne-vrij (0.20) 

GebakGebak
Gebak naar keuze (zie gebaksvitrine) vanaf  3.30
Saucijzenbroodje / Kaasbroodje  3.20

ZuivelZuivel
Melk  2.10
Karnemelk  2.10
Warme chocolademelk (slagroom 0.60) 2.60
Flesje chocomel / Flesje Fristi  2.40
Jus de karne  3.00
Yoghurt vers fruit en biologische granola 3.50

Verse sappen/smoothiesVerse sappen/smoothies
Verse jus d’orange (groot 3.70)  3.10
Jus de karne   3.00
Aarbei-banaansmoothie  3.95
Smoothie vers fruit  3.95

WijnenWijnen
 glas fl es
La Baume Sauvignon wit 3.95 16.95
La Baume Merlot rood  3.95 16.95
Rosé Chevalier (fl esje 250 ml)  4.75
Rode port per glas  3.75

BierenBieren
Gulpener
Chateau Neubourg pilsner (5,5%) 3.50
Paulaner
Hefe weizen (5,5%) 3.75
Grimbergen
Blond (6,7%) 3.75
Egmonds Abdijbier
Sancti Adalberti dubbel (6,5%) 3.95
Sancti Adalberti tripel (7,5%) 3.95
Warsteiner
Pils alkoholfrei  2.95
Radler (0%) fris en helder 2.95

BorrelhapBorrelhap
Bitterballen  4.80

vanaf 6 stuks te bestellen

Schaaltje olijven 4.25
 geitenkaas / zontomaatje / gegrilde paprika 

FrisdrankenFrisdranken
Flesje Coca cola / light / zero  2.40
Flesje Sprite  2.40
Flesje Fanta sinas / Fanta cassis  2.40
Flesje Chaudfontaine rood / blauw  2.40
Flesje Fïnley bitter lemon / tonic  2.40
Flesje Minute maid appelsap  2.50
Flesje Royal club tomatensap  2.50
Flesje Rivella  2.50
Flesje Lipton ice tea / ice tea green  2.50

Uitsmijter of omeletUitsmijter of omelet
Ham en/of kaas  7.50
Rosbief of spek  7.75
Ham, kaas en verse champignons  7.95
Boerenomelet (ook ) 8.25

spek / ui / prei / taugé / champignons / paprika

Roerei met gerookte zalm en bieslook 8.75
(ook 7.25)

Tosti’sTosti’s
Boerentosti (ook ) 7.25

kaas / champignons / ui / prei / taugé / paprika / spek

Ham-kaas-ananas  4.25
Ham-kaas  3.95
Kaas  3.95
Tipje ketchup / mayonaise 0.50

Baguette Baguette (wit of meergranen)(wit of meergranen)

          
            BoerenlandbroodBoerenlandbrood (wit of bruin) (wit of bruin)

Warm
Biefstuk Teriyaki (dungesneden) 8.75

verse groenten (uit de wok)

Biefstuk pepersaus (dungesneden) 8.75
gebakken champignons / ui (uit de wok)

Spicy sweet chicken 7.95
ananas / prei / taugé / chilisaus (uit de wok)

Kip Broekerveiling  7.95
verse champignonroomsaus (uit de wok)

Geitenkaas gegratineerd   7.75
appel / honing / rucola / noten 

Hamburger Chez Frans (120 gram)  7.50
fl aquette / kaas / cocktailsaus / ui / sla

Warm vlees (fricandeau) 7.25
champignons / ui / paprika / satésaus

Warme beenham  7.25
mosterdsaus

Bal gehakt (zelfgemaakt van 100% rundvlees) 6.75

Biefstuk brood (kogel 200 gram) 14.95
gebakken champignons / ui / rode wijnjus / salade

Koud
Gerookte zalm  8.25

wasabimayonaise / salade

Carpaccio van rosbief  8.25
pesto-mosterddressing / oude kaas /
pijnboompitjes / rucola

Gegrilde/gekruide dungesneden kipfi let  7.50
lauwwarm met cocktailsaus en salade

Tonijnsalade  7.25
uit eigen keuken

Verse fi let Amèricain  6.25
(speciaal: ei / ui / mayonaise 0.95)

Gezond  (ook ) 6.25
ham / kaas / ei / royale salade

Huzarensalade 5.95
3 bolletjes / ei / ham / sla

Oude kaas 5.75
heerlijke Alkmaersche

Vega special  7.25
avocado / baba ganoush / feta / gemengde sla / 
pijnboompitten / gegrilde paprika / rode ui / olijf

U kunt gebruik maken van onze gratis WiFi,

ons wachtwoord is: lekkerchezfrans
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12-uurtje12-uurtje
12 uurtje  9.25

klein kopje soep naar keuze / 
3 boterhammen / ham / kaas / 
kroket of spiegelei / huzarensalade

Club sandwichesClub sandwiches
Fish-club 10.50

Hollandse garnalen / gerookte zalm /
huisgemaakte tonijnsalade / gerookte forel

Club-Chez Frans  8.75
zelfgemaakte eiersalade / gegrilde kip /
rosbief / oude kaas / ham / sla

FrituurFrituur
Twee kroketten met brood  7.50
Twee kroketten met verse patat  7.75

 keuze uit:
 * rundvleeskroket (Grootmeester)
 * kalfsvleeskroket (Laan)
 * satékroket (Laan)
 * goulashkroket (Laan)
 * groentekroket (Kwekkeboom)  
 * kaaskroket (v. Dobben)  

Twee frikandellen met verse patat  7.50
Loempia speciaal met verse patat 8.95

 gebakken ei / chilisaus / ham / atjar / kroepoek

Loempia met verse patat 7.75
Bordje verse patat  vanaf 3.20
Verse hamburger Chez Frans  8.95

 met verse patat

SoepenSoepen
Verse gegratineerde Franse uiensoep  5.75
Stokbrood en boerenlandbrood bruin met
     zelfgemaakte kruidenboter en aioli 5.25
Soep van de dag                            zie schoolbord 

HoofdgerechtenHoofdgerechten
Biefstuk (kogel 200 gram)  16.75

champignonsaus, stroganoffsaus of pepersaus

Zalmfi let op de huid gebakken 16.25
Hollandaise saus

Big Frans (240 gram)  14.95
gekruide rundertartaar / ui / cocktailsaus

Langedijker stoofpannetje 14.95
ouderwets draadjesvlees met ui / champignons / 
spek / groenten / heerlijke rode wijnjus

Wiener schnitzel  13.75
 champignonroomsaus of stroganoffsaus of pepersaus

Deze gerechten worden geserveerd met 
verse patat of aardappeltjes en salade of 
verse groenten uit de wok.

Varkenshaassaté  12.95
verse patat of stokbrood / verse salade / kroepoek

Kipsaté  12.95
verse patat of stokbrood / verse salade / kroepoek

Bal gehakt (zelfgemaakt van 100% rundvlees) 8.95
met patat en verse salade

Noodles Teriyaki  biefstuk of kip   13.95
verse groenten en kroepoek

(ook 11.75)

Pasta zalmfi let  op de huid gebakken 15.25
champignons / prei / pesto / witte wijn-roomsaus

(ook 12.95) 

Pasta kip-pesto  13.95
verse groenten / tomatenroomsaus

(ook 11.75)

Bij de pasta serveren wij een salade en oude 
kaas.

Voor de kinderenVoor de kinderen
Kidsburger  6.75

verse patat / appelmoes

Pasta Bambino  6.75
mini penne / tomatenroomsaus / stukjes kip

Kipnuggets, Frikandelletjes of Bitterballen (3) 6.75
verse patat / mayonaise / appelmoes / kinderijsje

Poffertjes  4.75
poedersuiker / roomboter

Boterhammetje chocopasta of jam  1.95

MaaltijdsaladesMaaltijdsalades
Vis-deluxe  15.75

Hollandse garnalen / gerookte zalm /
huisgemaakte tonijnsalade / gerookte forel

Geitenkaas gegratineerd (ook ) 13.25
uitgebakken spek / honing / noten

Ceasar salad  13.25
gegrilde kipfi let / spek / croutons / ei / oude kaas

Gerookte zalm  13.25
wasabimayonaise

Carpaccio van rosbief  13.25
pesto-mosterddressing / oude kaas /
rucola / pijnboompitten

Niçoise  13.25
huisgemaakte tonijnsalade

Vega pasta  13.25
mini penne / pesto / noten / prei / champignons / 
ui / oude kaas / gegrilde paprika

Bij alle maaltijdsalades serveren wij stokbrood
met kruidenboter of verse patat.

IJscoupesIJscoupes
Coupe jus d’orange  6.25

2 bol vanille ijs / 1 bol mango ijs / 
verse jus d’orange / verse slagroom

Coupe salted caramel  6.25
2 bol caramel/zeezout ijs / 1 bol vanille ijs / 
caramelsaus / verse slagroom

Dame blanche  6.25
vanille ijs / chocoladesaus / verse slagroom

Chez Frans  6.25
seizoens-surprise
3 bolletjes vers ijs en verse slagroom

Kindercoupe  3.95
aardbei- en vanille ijs / smarties / verse slagroom
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