
Koude voorgerechten
MOUSSE DE TRUITE FUMÉE, 
RAIFORT, CRACKER AU TAPIOCA 14,50
smoked trout mousse · horse radish · 
tapioca cracker
mousse van gerookte forel · 
mierikswortelcrème · tapioca cracker

SCAMPI  BRULEE, MELON D’EAU 14,50 
FUMEE 
seared scampi · smoked watermelon · cabbage 
confits · curry mayonnaise
gebrande scampi · gerookte watermeloen · 
gekonfijte spitskool · kerriemayonaise  

TARTARE DE VEAU  14,50
veal tartare · seared onions · tomato salsa
kalfstartaar · gebrande zilveruitjes · tomatensalsa

SALADE DES TOMATES AU 
PANEER ET BABA GANOUSH    13,50
colourful tomato salad · paneer · baba ganoush 
kleurrijke tomatensalade · paneer · baba ganoush 

CARPACCIO DE BŒUF  14,50
carpaccio of beef · rocketsalad · 
truffle mayonnaise · Parmesan cheese
carpaccio ossenhaas · rucola · 
truffelmayonaise  · Parmezaanse kaas

JAMBON DE GANDA AU MELON  14,50
Ganda ham · melon · rocketsalad mayonaise
Gandaham · meloen · rucolamayonaise

Hoofdgerechten
COQUILLES ST JAQUES, 
BEURRE BLANC AUX HERBES  23,50
scallops · white wine-butter sauce with 
fresh herbs
coquilles · tuinkruiden beurre blanc 

THON GRILLÉ 26,50
grilled tuna · tomato salsa
gegrilde tonijn · tomatensalsa 

WELLINGTON,  21,50
AUX LÉGUMES DE SAISON  
Wellington · seasonal vegetables
Wellington · seizoensgroenten

CARRE ET FILET D’AGNEAU, 
SAUCE AUX DATES ET MENTHE 26,50
fillet and rack of lamb · dates and mint sauce
lamsrack en filet · dadel-munt saus

CONFITS DE CANARD 21,50
duck confits · mushrooms
gekonfijte eendenbout · paddestoelen

TOURNEDOS TAGLIATA  26,50
beef fillet · rocket salad · Parmesan cheese · 
prosciutto · balsamic vinnegar
tournedos · rucola · Parmezaanse kaas · 
prosciutto · aceto balsamico

 Supplement frites met mayonaise  2,50

 Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een 
 groente garnituur. All main courses are served 
 with a vegetable garnish.

Deze gerechten zijn vegetarisch.
 These dishes are vegetarian.

 
 

Nagerechten
TRICOLORE DES PARFAITS  9,50
DES CHOCOLATS   
3 colours of chocolate parfaits · caramelised hazelnuts 
3 kleuren chocolade parfaits · gekarameliseerde hazelnoten 

PANNA COTTA AU CAFÉ, CARAMEL, NOIX 9,50
coffee panna cotta · caramel · walnuts
koffie panna cotta · karamel · walnoot  
  
TACO DOUX AU MASCARPONE ETS  9,50
AGRUMES, SORBET A L’ORANGE DE SANG
sweet taco · mascarponecream · citrus fruit · 
blood orange sorbet
zoete taco · mascarponecrème · citrusvruchten · 
bloedsinaasappel sorbet   
  
TARTELETTE AU CITRON ET MERENGUE 9,50
lemon merengue pie
citroen-merengue taartje
  
PLATEAU DE FROMAGE  13,75
4 cheeses
4 kaassoorten

Warme voorgerechten
ESCARGOTS   (6/12) 12,50/22,50
roman snails · herb-butter
wijngaardslakken · kruidenboter

THON AU GNOCCHI 14,50
tuna · gnocchi · spinach · dryed prosciutto 
tonijn · gnocchi · spinazie · gedroogde prosciutto

ROULEAU DE PRINTEMPS AU MANGUE,  14,50
AVOCADO ET CHOUX ROUGE  
spring roll with mango, avocado and red cabbage · 
kimchi · hoi sin sauce
spring roll met mango, avocado en rode kool · 
kimchi · hoi sinsaus

SOUPE DE CHICOREE AU LARDONS  9,75
ET FROMAGE BLEU 
creamy chicory soup · porkbelly · blue cheese
romige witlofsoep · buikspek · blauwe kaas

Trots presenteren we u:
Les Vignerons du Narbonnais 
IGP Pays d’Oc 2020 Almade Viognier
Deze wijn wordt gemaakt bij een van de meest vooruitstre-
vende caves coöperatives van de Languedoc. In de kelder 
beschikt men over de meest moderne apparatuur. Heel sterk 
punt is dat ze de ruim 300 coöperanten intensief begeleiden 
om tot een constante oogst te komen van goede druiven. In 
totaal verbouwen de wijnboeren 1500 hectaren tussen de 
Corbières, la Clape en de Middelandse Zee. De boeren wer-
ken met respect voor traditie en maken ook gebruik van de 
moderne mogelijkheden. Ze zijn bewust van de noodzaak om 
dit gebied in gezonde staat door te geven. 

Deze Viognier fonkelend lichtgeel van kleur. Heeft een zachte 
en rijpe neus van abrikozen fruit. Dit is een echte zomerse 
wijn. Heerlijk als aperitief, goed te combineren met visge-
rechten maar ook lekker bij andere zomerse gerechten zoals 
bijvoorbeeld de hoenderfilet uit ons menu.

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



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 heb-
ben we weten te behouden in de uitstraling van onze kamers. 
Oude schoonheid gecombineerd met eigentijds comfort in een 
verrassende ambiance. Een smaakvolle keuze voor een zakelijk 
of privé verblijf. Kom gastvrij genieten 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 communicatie-
faciliteiten en lift.

hotel
au quartier 

-Le Journal-

menu Petit Bonheur

Drie gangen
voor-hoofd-nagerecht       34,50   
Drie gangen
voor-tussen-hoofdgerecht 36,50
Drie gangen 
tussen-hoofd-nagerecht  37,50
Vier gangen 
voor-tussen-hoofd- nagerecht  43,50

Beste gasten,

Wat zijn we blij dat we jullie weer welkom mogen heten in 
ons restaurant Petit Bonheur! Onze chefs, Danny & Dennis 
hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Ze hebben voor 
jullie mooie nieuwe gerechten bedacht.

Wij hopen dat jullie je weer laten verrassen door onze heer-
lijke gerechten en begeleidende wijnen. Geniet van onze 
ambiance en waan u in Frankrijk!

A votre santé et amusez vous!!

Bon Appétit,
team Petit Bonheur

menu
petit

bonheur  
drie gangen 

v.a € 34,50 
�

vier gangen 
€ 43,50 

reStaurant 
petit bonheur

Voorgerechten

MOUSSE DE TRUITE  
FUMÉE, RAIFORT, 
CRACKER AU TAPIOCA 
smoked trout mousse 
· horse radish · tapioca 
cracker
mousse van gerookte forel · 
mierikswortelcrème · 
tapioca cracker

OU

CARPACCIO DE BŒUF
carpaccio of beef
carpaccio ossenhaas 

OU

ARRANCINI D’AGNEAU, 
FETTAH AU CITRON ET 
L’AIL
arrancini with lamb · feta 
cheese with lemon & garlic
arrancini met lamsvlees · 
feta met citroen en knoflook

Tussengerechten

THON AU GNOCCHI
tuna · gnocchi · spinach · 
dryed prosciutto 
tonijn · gnocchi · spinazie · 
gedroogde prosciutto

OU

FILET DE CANETTE, 
TARTE TATIN AUX 
ECHALOTTES, 
duck fillet · tarte Tatin of 
shallots ·
eendenborstfilet · tarte Tatin 
van sjalotten ·

Hoofdgerechten

FILET DE CABILLAUD, 
CHAMPIGNONS, 
CRÈME A L’AILLE
cod fillet · mushrooms · 
garlic cream
kabeljauwhaasje · champig-
nons · knoflookroom

OU

STEAK DE BŒUF, SAUCE 
AU PORTO ET FIGUES
steak · porto sauce with figs
diamanthaas · Port-vijgen-
saus                           

OU

FILET DE POULET LIM-
BOURGOIS AU TRUFFE, 
SAUCE AU MARSALA
limburger chicken · truffles 
salsa · marsala sauce
limburgs hoenderfilet · 
truffelsalsa · marsalasaus

Suppl. frites met mayonaise 2,50

Nagerechten

DESSERT MAISON
dessert of the house
dessert van het huis

OU

PLATEAU DE FROMAGE 
3* (SUPPL. 2,75)
cheese
kaas


