
 

Le jardin secret 
 
 
 

 

 

 
  

MENUKAART 

Welkom in onze tuin!  
Relax en geniet van een heerlijk stukje taart, lekkere koffie, frisse pint of smakelijke brunch! 

 
 
 

v 

TAART 

Stuk taart    € 4,5 

Stuk taart om mee te nemen  € 4,0 

Verwenkoffie met 3 stukjes taart  € 8.0  

(supplement cappuccino, latte, verse thee + € 1,0) 

Taart is onze specialiteit & wordt dagvers bereid. 

Bekijk ons aanbod (in onze koeltoog) en op de bar! 

 
 

FRIS 

Water plat / bruis    € 2.5 

Coca cola / zero    € 2.8 

Tonic     € 3.0 

Bio appelsap    € 3.0 

Fuze tea sparkling     € 3.0 

Ritchie limo lemon²   € 3.5 

Ritchie limo pompelmoes   € 3.5 

Fristi     € 2.8 

Cécémel     € 2.8 

 

APERO    glas        fles 

Cava    € 5.5 € 25 

Aperol Spritz   € 8.5 

Lillet tonic citron   € 8.5 

Ricard    € 5.0 

Picon Witte wijn   € 7.5 

Gin Tonic    € 7.5 

 

WIJN 

El picoteo – wit (bio)  € 4.5 € 18.0 

Kleine rust – wit (fair trade)  € 5.0 € 20.0 

Terrasses de la mer - rosé  € 4.5 € 18.0 

El picoteo – rood (bio)  € 4.5 € 18.0 

 

Suggestieswijnen: zie bord 
 
BIER 

Stella Artois – 25 cl  - 5.2°   € 2.5 

Hoegaarden – 25 cl – 4,9°   € 2.5 

Valeir Blond – 33 cl – 6.5°   € 4.5 

Zwalmse tripel – 33cl – 8°   € 4.5 

Westmalle tripel – 33cl – 9.5°   € 4.5  

Duvel – 33cl – 8.5°    € 4.5 

Omer – 33cl – 8°                € 4.5 

Oude Gueuze Boon – 25 cl – 7%  € 3,5 

Liefmans Kriek fruitesse – 25 cl – 4,2°  € 3.5   

Liefmans fruitesse Rood – 25 cl – 0° ² € 3.5                 

Orval – 33 cl – 6.9°    € 5.0 

Koekelaring – 33 cl – 6.5° (roodbruin)  € 4.5 

      

  

 
 

 

 

WIJNTIP VOOR BIJ TAART 

VOOR BIJ ALLE ZOET: 

Terroir et Vignoble Moelleux   € 5.0 
Zoet & fris tegelijkertijd  

 

 

 

KOFFIE 

Espresso     € 2.5 

Dubbele espresso    € 3.5 

Lungo     € 2.5 

Deca     € 2.5 

Cappuccino     € 3.5 

Latte      € 3.8 

 

THEE 

Verse gemberthee met citroen  € 4.0 

Met schijfjes verse gember en citroen 

Verse muntthee    € 4.0 

Met munt uit onze jardin 

Earl Grey     € 3.0 

Zwarte thee met natuurlijke bergamot   

Rooibos Citrus    € 3.0 

Fruitig en verfrissend 

China Roos    € 3.0 

Groene thee met rozenknopjes 

Hemels Fruit    € 3.0 

Frisse appel en zoete framboos 

Jasmijn     € 4.0 

Pure jasmijnparels     

 

VOOR DE CHOCOHOLICS 

Warme chocomelk - fondant chocolade  € 4.0 

Warme chocomelk – melk chocolade  € 4.0 

 

WARME DRANKEN 

Betalen kan via de bancontact of Payconiq  app op uw 
smartphone. Wij aanvaarden ook cash.  



 

Le jardin secret 
 
 
 

 
 

MENUKAART 

Op zondag kan je altijd brunchen (zolang de voorraad strekt). Wil je zeker zijn van een plaatsje, reserveer dan tijdig! 
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BRUNCH 

CLASSIC          € 22.0 

 

Warme drank naar keuze 

Vers fruitsap 

Croissant 

Brood met boter & confituur 

Assortiment ambachtelijke kaas 

Assortiment artisanale charcuterie 

Kleine yoghurt met vers fruit en huisgemaakte granola 

En uiteraard … een taartje 

 

Enkel te verkrijgen op zondag 

 
 

Vul je brunch aan of stel zelf samen! 
Cava      € 5.5 

Vers fruitsap     € 4.5 

Croissant      € 2.5 

Zacht gekookte eitje met soldaatjes   € 4.0 

2 roereitjes     € 4.5 

Mandje brood met boter & confituur   € 6.5 

Bordje met 3 soorten kaas    € 7.5 

Bordje met 3 soorten charcuterie   € 7.5 

Grote yoghurt met vers fruit en huisgemaakte granola € 7.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 12u 
PLANCHAS 

 

Tapas Plankje met artisanale charcuterie  € 16.0 

 

Tapas plankje met ambachtelijke kaas    € 16.0 

 

Super-De-Luxe plankje:      € 21.0 

het beste van 2 werelden    

 

Alle planchas  worden geserveerd met brood  
 

BOTERHAMMEN      

 

Vraag naar onze wisselende suggesties 

 

2 Warme boterhammen met     € 10.5 

Pas de Rouge kaas en gedroogde ham  

 

2 Boterhammen met rundstartaar,   € 12.0 

pesto en Parmezaanschilfers 

 

Alle boterhammen worden geserveerd met een slaatje 

 

LUNCH 

 

Tot 10 jaar               € 14.0 

Vers fruitsap 

Croissant 

Brood met boter & confituur 

Kleine yoghurt met vers fruit 

En uiteraard … een taartje 

 

KIDSBRUNCH 

MAANDELIJKSE BRUNCH       € 26.0 

 

Maandelijks wisselende brunch. 

Vraag er naar of bekijk ons suggestiesbord! 

 

Bevat steeds: 

 

Warme drank naar keuze 

Vers fruitsap 

En uiteraard … een taartje 

 

Volg ons op Instagram @lejardinsecretzwalm  om op de hoogte te blijven van de maandelijkse brunch. 
 
 

ONTBIJT A LA CARTE 


