
-Le Journal-

Laat u verrassen door onze heerlijke gerechten en 
begeleidende wijnen! Geniet van onze ambiance 
en waan u in Frankrijk!

A votre santé et amusez vous!!

Bon Appétit,
team Petit Bonheur

restaurant 
Petit Bonheur

in De MaanDen 
Januari en 

FeBruari serveren 

wiJ ons
 

geluks
Menu  

Drie gangen 
keuze Menu 

z 29,50 
�

vier gangen 
keuzeMenu 

z 34,50 
Tijdens de overige maanden serveren 

we dit menu alleen op zondag.



Voorgerechten
vis
TARTARE D’HARENG  14,50
Tartar of soused herring 
granny smith · red beets
Tartaar van maatjesharing 
granny smith · rode biet

COQUiLLE · BOUDiN NOiR  16,50 
Clams · black pudding · pear
St. Jacobsmossel · bloedworst · peer

sAUMON · FROMAGE DE CHEvRE*  14,50
Smoked salmon · goats cheese
Gerookte zalm · geitenkaas · antiboise

POTAGE DE TOPiNAMBUR* 9,75
Soupe of Jerusalem artichoke · gamba
Soep van aardpeer · gamba

vEGA
BURRATA  13,50
Burrata · figs · red beet
Burrata · vijgen · rode biet 

* Beide gerechten zijn ook als 
 vega-variant te bestellen.

Bent u ergens allergisch voor? 
Geef het van te voren door aan onze mede-
werkers zodat wij in combinatie met onze 
allergenenkaart zorgvuldig om kunnen 
gaan met uw allergie. 

vLEEs
vOL AU vENT DE CANETTE 14,50
Vol au vent · duck ragout ·mushrooms 
Pasteitje · eendenragout · bos-champignons 

CROQUETTEs DE LAPiN  14,50
Croquettes rabbit · red onion jam
Konijn-kroketjes · rode uienjam

FOiE GRAs DE CANARD · BRiOCHE 16,50
Duckliver · brioche · prune compôte
Eendenlever · brioche · pruimencompôte

Ris DE vEAU  16,50
Salad · sweetbread of veal · Mushrooms · 
foam of Parmesan cheese
Salade · kalfszwezerik · bos-champignons · 
schuim va Parmezaanse kaas

EsCARGOTs (6/12)  13,50/24,50
Roman snails · herb butter  
Wijngaardslakken · kruidenboter 

CARPACCiO DE BŒUF  14,50
Carpaccio of beef · truffle mayonnaise 
Parmesan cheese 
Carpaccio van ossenhaas · truffelmayonaise 
Parmezaanse kaas 

Bodega Langa Pasion 2018 Calatayud DO
Degelijke en uiterst smaakintensieve aanzet. Prachtige tannine-
structuur -wat rul nog en daardoor tegenstand biedend- die fraai 
tegenspel krijgt van een kundig gedoseerde zuurgraad. Juist door 
dat laatste aspect wordt de wijn niet als zwaar ervaren. Het alco-
holgehalte is fors (14,5%), maar manifesteert zich niet als zodanig. 
Niet verwonderlijk dat dit een grote schare liefhebbers kent.



Hoofdgerechten
vis
PALETTE DEs POissON  23,50
Fish palette · champagne buttersauce
Vispalet · champagne beurre blanc

LOUP DE MèR  24,50
Seawolf · tomato/olives tapenade 
Zeewolf · tomaten/olijventapenade 

sOLE MEUNèRE  33,50
Fried sole · white wine · lemon 
Gebakken zeetong · witte wijn · citroen

vLEEs
OssO BUCCO  24,50
Veal osso bucco
Kalfs osso bucco

TOURNEDOs BEARNAisE  26,50
Fillet of beef · Bearnaise sauce
Runderhaas · Bearnaise saus 

FiLET DE CANETTE · PORTO  23,50
Duck fillet · Port wine sauce
Eendenborstfilet · rode Port saus

vEGA
PORTOBELLO · 
RisOTTO AU TRUFFE  21,50
Portobello · truffle risotto 
portobello · truffelrisotto
 
 

Nagerechten
CHOCOLAT MOELLEUX 9,50
Chocolate lavacake
Lopend chocoladetaartje

LEs PROFiTEROLEs 
A LA PETiT BONHEUR 9,50
Profiteroles · chocolate icecream · 
white chocolate sauce · whipped cream
Soesjes · chocolade-ijs · 
witte chocoladesaus · slagroom

sTRACiATELLA PANNA COTTA 9,50 
Straciatella panna cotta · Amarena-cherries
Straciatella panna cotta · amarena kersen

GLACE AUX NOiX 9,50 
Nut ice cream with soft caramel sauce
Notenijs met zachte caramelsaus

FROMAGE DE vAL DiEU 11,50
Val Dieu cheese · artisanal bread
Warm Val Dieu kaasje · boerenbrood · stroop

PLATEAU DE FROMAGE 13,75
4 French cheeses
4 Franse kazen

soltus Muscat de Rivesaltes
Twee heerlijke nieuwe dessertwijnen op 
onze wijnkaart. De witte, Soltus Muscat 

de Rivesaltes, past bij alle desserts. Romig, 
fris en natuurlijk een zoetje. Terwijl de rode, 

Soltus Ambré Rivesaltes VDN, een goede 
keuze is bij de kazen en de desserts met 
chocolade. Koud geserveerd waarbij het 

contrast van zoet en tannines in balans is. 



Achter de Molens 2
6211 JC Maastricht 
T 043 321 5109 

info@petitbonheur.nl  
www.petitbonheur.nl

De verborgen oase in het hart van Maastricht. Ons 3 sterren 
stads-hotel in een authentiek herenpand uit de 18e eeuw. 
Die sfeer hebben we weten te behouden in de uitstraling van 
onze kamers. Oude schoonheid gecombineerd met eigen-
tijds comfort in een verrassende ambiance. Een smaakvolle 
keuze voor een zakelijk of privé verblijf. Kom gastvrij genie-
ten van rust, midden in het hart van de stad. Midden in het 
Jekerkwartier, een van de mooiste wijken van Maastricht. Op 
loopafstand van het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouweplein.

Keuze uit 13 tweepersoonskamers en 1 éénpersoonskamer 
met ieder een eigen karakter. Voorzien van moderne 
communicatiefaciliteiten en lift.

hotel
au quartier 

restaurant 
Petit Bonheur

Geluksmenu
Voorgerechten

TARTARE D’HARENG            
Tartar of soused herring · 
granny smith · red beets
Tartaar van maatjesharing · 
granny smith · rode biet

OU

CARPACCiO DE BŒUF  
Carpaccio of beef 
Carpaccio van ossenhaas

OU

CROQUETTEs DE LAPiN 
Croquettes rabbit · red 
onion jam
Konijn-kroketjes · rode 
uienjam

Tussengerechten

vOL AU vENT DE 
CANETTE 
Vol au vent · duck ragout · 
mushrooms
Pasteitje · eendenragout · 
bos-champignons

OU

RAviOLi DU jOUR
Ravioli of the day
Ravioli van de dag

Hoofdgerechten

PALETTE DEs POissONs            
Fish palette · champagne 
buttersauce
Vispalet · champagne 
beurre blanc

OU

FiLET DE CANETTE 
Duck fillet · Port wine sauce
Eendenborstfilet · rode Port 
saus

OU

sTEAK DE BŒUF 
Steak · pepper sauce
Diamanthaas · pepersaus

Nagerechten

DEssERT MAisON
Dessert of the house
Dessert van het huis

OU

PLATEAU DE FROMAGE 
4* (sUPPL. 2,75)
4 French cheeses
4 Franse kazen

Drie gangen
voor-hoofd-nagerecht       29,50   
Drie gangen
voor-tussen-hoofdgerecht 30,50
Drie gangen 
tussen-hoofd-nagerecht  30,50
Vier gangen 
voor-tussen-hoofd- nagerecht  34,50

Frites 2,50


