
Koude voorgerechten
TRIO AU SAUMON 14,50                                             
salmon trio · trio van zalm  
 
THON AU MELON  16,50
tuna tataki · melon · wasabi mayonaise
tataki van tonijn · meloen · 
wasabi mayonaise                                                                                                                   
 
PLATEAU DE GIBIER  16,50
a variety of wild game meat
varieté van wild

CARPACCIO DE BŒUF 14,50
carpaccio of beef · rocket salad · 
truffle mayonnaise parmesan cheese
carpaccio ossenhaas · rucola · 
truffelmayonaise parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
DAURADE  23,50           
seabream · champagne butter sauce                                                                                                               
dorade · champagne beurre blanc

SÉBASTE ET SCAMPI 24,50
red bass · scampi · salsa verde
roodbaars · scampi · salsa verde

MARCASSIN EN CROUTE 25,50
wild boar fillet · herbs crust · 
balsamic vinegar · grapeseed mustard
wildzwijnfilet · kruidenkorst · 
balsamico azijn · druivenmostmosterd

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

RABLE DE LIEVRE 26,50
fillet of hare · morels
hazenrugfilet · morilles

TOURNEDOS 26,50                                                   
tournedos · Marsala and truffle sauce
tournedos · Marsala-truffelsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een 
aardappel- & groente garnituur. Wenst u frites erbij, kunt 
u deze bijbestellen (2,75). 

All main courses are served with potato & vegetable 
garnish. You can also order french fries (2,75).

 
 

Nagerechten
EXPLOSION DE CHOCOLAT 9,75
chocolate explosion
chocolade explosie  
  
CHEESECAKE AUX FRUITS DES BOIS 9,75
cheesecake · forest fruit · yoghurt icecream
cheesecake · bosvruchten · yoghurtijs   
  
CREPES SUZETTE 9,75
crepes · orange sauce · vanilla icecream
flensjes · sinaasappelsaus · vanille-ijs
  
PLATEAU DE FROMAGE  13,75
4 cheeses
4 kaassoorten

Warme voorgerechten
ESCARGOTS (6/12) 13,50/24,50
roman snails · herb-butter
wijngaardslakken · kruidenboter

CROQUETTES DE LAPIN  14,50
croquettes rabbit · red onion jam
konijn kroketjes · rode uien jam

STEAK DE CHOU-FLEUR  13,50
cauliflower steak · parmesan cheese · 
truffle dressing · rocket salad
bloemkoolsteak · parmezaanse kaas · 
truffeldressing · rucola

SOUPE DES CHAMPIGNONS 
TRUFFÉES 9,75
mushroom and truffle soup · 
porkbelly · croutons
paddestoelensoep met truffel · 
buikspek · croutons

Deze gerechten zijn vegetarisch en tevens ook 
 aan te passen naar veganistisch.
 These dishes are vegetarian and could also be 
 adapted to vegan.

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. 

Mi Lugar

Tempranillo en Garnacha van Bodegas Ontanón, 
dit is een onmiskenbare Rioja! Zoetrijpe weelde 
van het donkerste fruit, maar ook de kenmer-
kende effecten van de rijping op eikenhout 
maakt dat deze wijn warm winters ruikt. Het 
mondgevoel van deze wijn is mooi en rond 
met een levendige, doch gebalanceerde af-
dronk die fluweelzacht eindigt en waarbij 
een perfecte balans ontstaat tussen enerzijds 
zijn zuren en anderzijds zijn tannines. Deze 
wijn past volledig bij onze vleesgerechten.

Le Tarral blanc, CastelBarry

Grenache blanc (80%) met invloeden van Mar-
sanne (10%) en Carignan blanc (10%) uit de 
Languedoc-Roussillon, Frankrijk. De aroma’s 
van geroosterde hazelnoten, gele vruch-
ten en wat beurse appel zijn kenmerkend bij 
deze wijn. De smaak is intens en krachtig, met 
een geringe zuurgraad. Volop reliëf, en com-
plexiteit.  Le Tarral blanc blijft je verrassen!



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 

menu 
Petit Bonheur

Beste gasten,

Het heerlijke najaars- en winterseizoen staat weer voor de deur. 
Onze chefs, Danny & Dennis hebben hun gastronomische fan-
tasie weer volop laten werken en u kunt het zien...fantastische 
kleurrijke gerechten zijn op de kaart gezet. 

Proef en laat u verrassen door onze heerlijke gerechten mét 
begeleidende wijnen. Geniet van onze ambiance en waan u in 
Frankrijk!

A votre santé et amusez vous!!

Bon Appétit,
team Petit Bonheur
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Voorgerechten

SURPRISE AU SAUMON
salmon surprise
zalm surprise 

OU

CARPACCIO DE BŒUF
carpaccio of beef
carpaccio ossenhaas 

OU

CROQUETTES DE LAPIN 
croquettes rabbit · 
red onion jam
konijn kroketjes · 
rode uien jam

Tussengerechten

BOUDIN NOIR, QUEUE 
DE BŒUF TIRÉE & 
BRIOCHE
black pudding · pulled 
oxtail · brioche
bloedworst · “pulled” 
ossenstaart · brioche

OU

COQUILLE ET SCAMPI 
TEMPURA 
scallop · scampi tempura · 
white wine sauce  
sint Jacobs mossel · 
scampi tempura · 
witte wijnsaus 

Hoofdgerechten

DAURADE 
seabream · champagne 
butter sauce
dorade · champagne 
beurre blanc

OU

CANETTE
duck fillet · orange sauce
eendenborstfilet · 
sinaasappelsaus 

OU

FILET DE CERF
fillet of venison · red wine 
and vanilla sauce
hertenbiefstukjes · rode 
wijnsaus met vanille

Nagerechten

DESSERT MAISON
dessert of the house
dessert van het huis

OU

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

Drie gangen:  voor-hoofd-nagerecht       36,50   
Drie gangen: voor-tussen-hoofdgerecht 39,50
Drie gangen: tussen-hoofd-nagerecht  38,50
Vier gangen: voor-tussen-hoofd- nagerecht  45,00


