
Onze keuken is ambachtelijk en geïnspireerd op de eenvoud en frisheid van de zuiderse 
keuken. We gebruiken weinig of geen kunstmatige toevoegingen en vrijwel alles wordt 
ter plaatse bereid.

Er wordt zoveel mogelijk met eerlijke, natuurlijke en verse producten gewerkt. Het 
liefst uit de directe omgeving, maar lekkernijen uit andere landen schuwen we zeker 
niet. Meegaand met de seizoenen proberen we onze gerechten te verrijken met eetbare 
bloemen.

Heb je een voedselallergie of –intolerantie? Laat het de bediening weten voor je 
bestelt, zij kunnen je adviseren wat de beste gerechten voor je zijn. In onze keuken 
zijn allergene ingrediënten aanwezig, wij kunnen niet garanderen dat onze gerechten 
100% vrij zijn van allergenen.
Onze keuken sluit om 17.00u. 

 o ntb i jt

Vegan breakfastbowl; soja yoghurt met vers fruit, home  made granola, 
cocos, chia en agave siroop
Breakfastbowl; Bio volle yoghurt met vers fruit, home made granola, 
cocos, chia en honing
Verse fruitsla

Zachtgekookt ei met soldaatjes en boter
Omelet natuur met brood en boter
Omelet groenten met brood en boter
Omelet ham, champignon en kaas met brood en boter
Omelet zalm en groenten met brood en boter
Spiegeleitjes met spek, brood en boter

 e xtra ' s
Croissant of chocoladebroodje
Broodmandje gemengd
Spelt broodmandje
Glutenvrij broodmandje
Portie spek
Portie jonge kaas / portie geitenkaas
Portie kaas gemengd
Portie guacamole (vegan)

pindakaas, honing en stroop (vegan mogelijk)
Assortiement zout; huisgemaakte spreads, beleg, brood en boter (vegan 
mogelijk)

 z o et
Voel je vrij en kies een koek, gebak of stuk taart uit ons assortiment. 
Prijzen zijn aangeduid om mee te nemen of in de zaak (zie toog).

 b ote rh a mmen
Onze boterhammen zijn voorzien van een salade met vegan dressing en 
verse kruiden. Dressing en spreads zijn huisgemaakt.

Voor wie spelt- of glutenvrij brood wenst

Salade caprese; mozzarella, balsamico, geroosterde pijnboompitjes, 
basilicum, rode ui en zwarte olijven
Mediterrane salade; crumble van spinazie-geitenkaasburger met 
ovengebakken groeten, hummus, rode pesto en zaden (vegan mogelijk)
Salade lapin; geitenkaas met honing onder de grill, gebakken appel met 
witloof en rode ui

Extra spek

Dagverse soep met brood (vegan) en boter
Croque monsieur met salade
Croque madame met salade
Groenteburger met guacamole, kaas en ovengebakken groenten (vegan 
mogelijk)
Italian burger met rode pesto, mozzarella en ovengebakken groenten
Spinazie-geitenkaasburger met rode pesto en ovengebakken groenten
Home-made quiche met salade
Home-made ovengebak met salade (vegan mogelijk)
Seitenbroodje / tempehbroodje / Samosa (vegan) met salade

Nummer 1  
Nummer 2  
Nummer 3  

of thee
Nummer 4  croissant, brood en boter, zachtgekookt ei, zoet en zout beleg, 

 e itj e s

Onze keuken sluit om 17u00. 
Ook verse sappen zijn dan niet meer mogelijk.

Gezond; met rode pesto, rode biet tapenade en ovengabakken groenten 
(vegan)
Jonge kaas; met rode pesto
Mozzarella; met rode pesto, balsamico en geroosterde pijnboompitjes
Geitenkaas; met rode pesto
Guacamole (vegan)
Spek; met gegrilde ui, tomaat en kaas
Hummus; met overgebakken groenten (vegan)
Gerookte forel; met rode biet tapenade en appel
Gerookte zalm; met rode pesto en ricotta onder de grill

 s a l a d e s
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Smoothie van het seizoen

Sinaasappelsap
Pompelmoessap
Citrusmix (sinaas - pompolmoes - limoen - citroen)

Appel - wortel - gember - rode biet (alle combinaties mogelijk)

Klein
Groot

Espresso
Dopio (dubbele espresso)
Lungo
Deca

Cappuccino
Latte
Dopio latte
Flat White
Mocha (espresso met melk en chocolade)
Lattecinno hazelnoot (espresso met melk en een vleugje hazelnoot)
Verse chocolademelk (Callebaut puur)
Almondchoc (vegan)
Chai latte
Verse muntthee - Verse gemberthee (optie groene thee)
Happy Ginger - met of zonder kurkuma
Bissap
Kruidenthee los (bosvruchten, ceylon, earl grey, groene thee, jasmijn, 
rooibos)
Thee builtje (ruim assortiment)

Water 25cl - plat of bruis
Water 75cl - plat of bruis
Fruitsap Drie Wilgen - Appel, Appel-Kers, Appel-Framboos, Appel-Rabarber
Almdudler
Ginger Beer
Cocoswater

Bio-energydrink
Bionade - Ginger-Orange, Elderberry
Fritz - Cola, Limonade
Happy Ginger - met of zonder kurkuma
Bissap

Biologische huiswijn  glas - wit, rose, rood

Biologische prosecco glas

Gageleer Original (Natuurpunt 7.5%)
Maya (Jessenhofke 6%)
Lapin Huisbier in soorten
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Alle bereidigen zijn met volle Biomelk. Voor bereidingen met soja-, 
amandel- of havermelk wordt een supplement van €0.50 aangerekend.

paswoord: bdbakkerij

www.BDBLapin.be

Uit absolute passie is een liefde voor planten en bloemen ontstaan, ook hiervan willen 
we jullie laten proeven.  Er vallen altijd grappige, mediterrane, mooie en originele 
kamer – en tuinplanten te ontdekken in onze zaak. Ze worden met zorg gekozen en 
met plezier aan een nieuwe eigenaar doorgegeven.

en theesoorten, authentieke postkaartjes en allerlei spulletjes die variëren naargelang 
wat we tegenkomen en wie we ontmoeten. Respect voor de natuur, authenticiteit en 
balans speelt hierin een belangrijke rol.

Uiteraard vinden in de tuin en de zaak tal van ontmoetingen plaats, heel afwisselend 
en dankbaar om te verzorgen. Soms is er nood aan een eigen ruimte en dat kan ook in 
Lapin. Buiten onze benedenverdieping is er ook een leuke, sfeervolle zaal geschikt voor 
allerlei activiteiten; zakelijke bijeenkomsten, workshops, presentaties, vernissages, 
yoga of andere. 

Ook overnachten is mogelijk, twee mooie verdiepingen zijn ingericht om telkens 
2 tot 5 mensen een zalige nacht aan te bieden. 

Voor meer informatie rond prijzen, beschikbaarheid en formules kan je surfen naar:
www.BDBLapin.be     


