
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie?  

 

Ook onze 2de dochter Charlotte sluit zich aan bij de zaak. Vanaf januari 
2019 zal zij op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond Grand Café 
openhouden onder de naam Petit Restaurant. Dit vanaf 18u30 tot 
iedereen voldaan is.  

De locatie blijft dezelfde, Driespoort Shopping in Deinze. Zoals overdag 
vlot bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid. Alleen passen we 
de aankleding & de werkwijze ’s avonds een beetje aan. Petit Restaurant 
wordt een plaats om gezellig te vertoeven terwijl je geniet van een goed 
glas wijn en proeft van Charlotte’s creaties.  

‘Wees welgekomen! Zet u en schuif uw voeten onder tafel.’ 

 

 

 

 



Hoe gaat het in zijn werk?  

 

Met Petit Restaurant willen we het een beetje anders aanpakken. De 
kaart zal eerder beperkt blijven, er komen slechts een 9-tal gerechten op 
de kaart te staan die maandelijks wisselen. Dit kan gaan van een 
traditionele stoverij van varkenswangetjes voor de vleesliefhebbers tot 
een gevulde zoete patat voor de vegetariërs of een stukje kortgebakken 
zalm voor de visfanaat. Voor ieder wat wils, van klassiek tot net iets 
anders.  

De gerechten worden ook in kleinere porties geserveerd zodat je van 
verschillende gerechten kan proeven. Ga je voor 2, 3, 4,.. gerechten? De 
keuze is aan jou.  

Charlotte probeert zoveel mogelijk seizoensgebonden te werken met 
verse producten. Hierbij probeert ze ook in te spelen op bepaalde trends, 
maar toch ook rekening houdend met de klassiekers.  

 

Bij een lekkere maaltijd hoort natuurlijk een goed glas wijn. Gelukkig 
komt er een uitgebreide wijnkaart met verschillende wijnen per glas. 
Probeer ook zeker de suggestiewijnen, deze wisselen maandelijks en 
zullen af & toe net dat tikkeltje specialer zijn. Ideaal om deze eens te 
proberen.  

 

 

 



                               Een klein voorproevertje… 

                  Wat staat er in januari zoal op het menu?  

 

Koolvis, prei & puree 
 

Chipolata & 
wortelstoemp 
 

Witloof, blauwe kaas, 
peer & walnoot  
 

Schelvis, pastinaak, 
beurre noisette & 
kappertjes 
 

Parelhoen, aardpeer & 
wildsaus 
 

Polenta, raapjes, 
oesterzwam & sjalot 
 

Zalmburger, veldsalade 
& mierikswortel 
 

Everzwijnragout, 
champignon & 
tagliatelle 
 

Linzen, spruiten, 
cashew & Griekse 
yoghurt  
 

 

 

 

 



 

Petit Restaurant wil voornamelijk een gezellige ontmoetingsplaats worden 
voor vrienden & familie. Een plek waar het aangenaam vertoeven is; 
zonder haast, zonder druk. Wil je gewoon snel iets eten, geen probleem, 
wij zorgen ervoor. Liever op het gemak? Ook goed.  

Om deze gemoedelijke sfeer te garanderen, beperken wij het aantal 
plaatsen en zorgen wij er voor dat iedereen een rustig en aangenaam 
tafeltje heeft.  

Voor zo’n plaatsje in Petit Restaurant kan je reserveren via telefoon – 
0471 63 52 08 , via mail – info@petitrestaurant.be of via de website 
www.petitrestaurant.be. 

--------------------------------------------------------- 

 

Net zoals in ’t Fermetje & in Grand Café zullen er ook in Petit Restaurant 
speciale zondagen zijn – reservatie verplicht:  

- Zondag 21 april -- PAASBRUNCH  

- Zondag 12 mei -- MOEDERDAGBRUNCH 

 

Hierover geven we nog niet te veel prijs, maar zoals een goede brunch 
beoogt zal het een goede combinatie zijn tussen ontbijt & lunch. Een 
lekkere mix tussen hartig & zoet komt dus zeker aan bod; granola, wafel, 
babaganoush, soep, salades, shakshuka, pannenkoek, roerei, 
wentelteefje, etc. Alles kan, alles is mogelijk. Ben je ook al benieuwd? 
Reserveren is de boodschap!  

 

Algemene informatie 

 

Petit Restaurant 

(au Grand Café Driespoort) 

Gaversesteenweg 48 

9800 Deinze  

0471 63 52 08 

info@petitrestaurant.be 

www.petitrestaurant.be 

 

Volg ook onze Facebook & Instagrampagina! 



PETIT RESTAURANT 
5 redenen om te bezoeken 

 

 

 

 

  

De leukste bediening 

De mooiste glimlach 

De hipste menukaart 

De fijnste wijnen 

De lekkerste koffie 


