


Welkom bij de Tarte Tatin

Hier vertoeven is als de tarte tatin zelf; 
heerlijk en simpel.

Geniet van een lekker ontbijt, lunch en vooral van 
een overheerlijk stukje taart.

Alles bij Tarte Tatin is van begin tot eind zelf 
gemaakt, met verse en rijke ingrediënten. 
En met heel veel liefde.

We maken taarten op bestelling voor elke 
gelegenheid. En vergeet zeker niet onze 
traditionele kerststronken te bestellen tijdens de 
eindejaarsperiode.

Allergenen? Kom even langs aan de toog voor 
meer info.
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WARME DRANKEN

Tea for one  € 3,00
Theepot  € 5,00

Koffie  € 2,00
 met een druppeltje jenever +€ 2,00

Cappuccino  € 2,80
Latte Macchiato  € 3,30
Latte Macchiato met karamel € 4,00
Kaneel/gember cappuccino met honing € 4,00

Echte Hasseltse koffie € 4,50 

Warme cécémel € 2,80
Verse warme choco  € 3,30
Warme melk met honing  € 2,80
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ZoETE huIsThEE 
Gearomatiseerde vruchtenmengeling met 
frambozen-kersensmaak, samengesteld uit 
hibiscus, vlierbessen, rozijnen, bosbessen, zwarte 
aalbessen.

hAZElNooT RooIbosThEE 

Rooibos geparfumeerd met hazelnoot, abrikoos, 
kers en aardbei.

DARjEElING
De Grand Cru van de Darjeerling thees, het is de 
eerste van het jaar. 
De smaak is zeer fris, opwekkend en pittig.

ChINEsE GRoENE ThEE
ook wel Dragon Well genaamd; afkomstig 
uit de Zhejiang provincie. De grote lange 
platgedrukte bladeren geven een zeer milde en 
zeer verfrissende thee met een zeer aangename 
nasmaak.

GEMbERThEE 
Kleine gedroogde stukjes van de 
gemberwortel

RooIbosThEE MET VIoolTjEs
Een lichte rooibosthee met blaadjes van 
viool en het kruid kardemon

hAssElTsE oChTENDGloREN
Een frisse thee met pepermunt, 
hibiscus en een bittere toets van 
pompelmoes

hAssElTsE ZoNsoNDERGANG
Een zwarte thee met toetsen van citrus, 
passievrucht en appel

ThEE
€ 3,00  / € 5,00

VERsE MuNTThEE - KAMIllE ThEE - jAsMIjN ThEE - EARl GREy
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FRIsDRANKEN

Water plat/bruis  € 2,00
Cola/Cola zero € 2,20
Fanta  € 2,20
Sprite  € 2,20
Appelsap  € 2,20
Fristi € 2,20
Cécémel € 2,00 
Tonic  € 2,20 
Lipton Ice tea  € 2,30
Lipton Ice tea green € 2,50
Tonissteiner Citroen  € 2,50

AlCohol

Cristal € 2,50
Coccinelle € 4,00
Chimay Blauw € 4,00
Glas wijn (rood/rosé/wit)  € 3,50
Bubbeltjes € 4,00
Mimosa € 4,00
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hoMEMADE ICED TEA
€ 3,00

DE ZoETE
onze geliefde zoete huisthee met rode vruchten en een 

toets van citrus

DE GRoENE CITRoEN
De gezonde Chinese groene thee met vers citroensap

DE hoNING GEMbER
Een pittige gemberthee met een zoete toets van honing 

VERsE sAPPEN

Appelsien  € 3,00
Pompelmoes  € 3,30

Multivruchtensapje € 4,50  
Milkshake € 5,00
  Banaan
  Framboos 

  Aardbei
  Blauwe bes
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Croissant  € 2,00 
Broodmandje met beleg  € 7,00 
 en koffie of thee
Yoghurt € 1,50
Verloren Brood  € 3,50
Vers Fruit € 4,50

Zachtgekookt eitje met soldaatjes € 2,50
Spiegeleitjes, omelet of roerei  € 4,50
   met spek  € 6,00
   extra spek  +€ 1,50
Roerei met gerookte zalm  € 6,50

oNTbIjT 
de hele dag verkrijgbaar

Een ontbijtje  € 15
Vers sinaasappelsap en een warme drank,
een croissant, broodmandje met beleg, zachtgekookt 
eitje en een kommetje yoghurt met vers fruit.

met een bubbeltje € 18
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Engels ontbijt  € 12
Worstjes, spek, spiegelei, bonen in tomatensaus, 
gebakken tomaten en champignons, brood en 
sinaasappelmarmelade
 en een koffie of thee

Mega omelet  € 7,00
 champignons, tomaat, 
 ui, peterselie en kaas

Mega omelet met spek  € 7,50

Mega omelet met zalm  € 8,00
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luNCh
de hele dag verkrijgbaar

Boterham of tijgerpistolet met 
Kaas - Hesp - Salami - Jam  € 2,50
Choco - Hagelslag

boERENbRooD

 Kaas, hesp, mayo en groenten  € 5,50
 Roomkaas, verse kruiden,
    komkommer en radijsjes  € 5,50
 Eiersla met spek  € 6,00
 Eiersla met zalm  € 7,00
 Tonijnsla met groenten € 6,00
 Zalm met roomkaas en bieslook € 6,50
 Brie, spek en siroop € 6,50

Croque Monsieur  € 5,00
Croque Madame  € 6,00
 keuze tussen wit of bruin brood
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sAlADE
met brood

Mengeling van jonge sla & knapperige ijsbergsla

 Veggie: alle rauwe groentjes  € 7,00
 Tonijn met pêchekes  € 7,00
 Kruidige kip en smeuïge avocado  € 8,00
 Zachte zalm en yoghurt-dille saus  € 8,50

soEP
met brood

Tomatensoep € 4,50
Tomatensoep met balletjes € 5,00

Groentesoep € 4,50
Groentesoep met balletjes € 5,00
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DE TAARTEN
ChoColADETAART € 18 / € 4,00 p.st.

Een weelderige chocoladetaart, bedekt met een zalige crème, naar wens 
vergezeld van een dot versgeklopte slagroom.

ChEEsECAKE € 15 / € 3,50 p.st.
Echte Amerikaanse cheesecake op een kruimelige bodem van speculaasjes.

ChEEsECAKE met frambozen € 18 / € 4,00 p.st
De cheesecake met speculaasbodem, een frisse versie met frambozen.

TARTE TATIN € 12 / € 2,50 p.st.
Dé tarte tatin: Een omgekeerde taart, gemaakt van bros deeg en zoete appels. 
Extra lekker met slagroom.

TARTE TATIN DEluXE € 4,00 p.st.
De tarte tatin met een bolletje ijs, slagroom en bresiliennenootjes.

WoRTElTAART € 18 / € 4,00 p.st.
Een verrassende worteltaart vol knapperige stukjes walnoot onder een laag 
zoete roomkaas.
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bANoFFEE  € 15 / € 3,50 p.st.
Brokkeldeeg met een laagje verse karamel, banaantjes en slagroom.

WIMs APPElCAKE € 9 / € 2,00 p.st.
Wims appelcake is onze eerste winnaar van de monthly freepass in 2014 en 
sinds dag 1 een vaste waarde op de menu. Vandaar hier op de menukaart: 
Overheerlijke vanillecake, gemaakt met bruine suiker, vol stukjes appel en 
een vleugje kaneel. Dank je wel, Wim.

RIjsTTAART € 14 / € 3,00 p.st.
De smeuïge versie van een echte Limburgse klassieker. 

AARDbEIENTAART* € 15  / € 3,50 p.st.
Brokkeldeeg met mascarpone en afgewerkt met veel aardbeien en een 
beetje pistachenootjes.

ChoCoMoussE*  € 15 / € 3,00 p.st.
Een plakje van de charlotte van chocomousse en vingerkoekjes. 

PEREN-AMANDElTAART € 15 / € 3,50 p.st.
Lievelingstaart van Liesbeth, met frisse peertjes en een zoete 
amandelvulling.

* seizoenstaart




