lunchkaart
Lunchroom LEUK!

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
11:00 – 16:00 uur
Gesloten

Leuk’s broodjes
Leuk

€9,95

Nostalgisch bruin brood, belegd met zalm en diverse garnering

Leuk uitzicht

€9,95

Nostalgisch bruin brood met rauwe ham, gesmolten brie en garnering

12 uurtje

€9,95

Klein soepje, nostalgisch bruin brood met kroket, mini club sandwich

Club sandwich wit of bruin

€8,25

Gerookte kip, spek en garnering

Tosti geitenkaas

€6,50

Katenspek, geitenkaas, honing en walnoten

Op blokbrood geserveerde gerechten bruin of wit

Vegetarisch gerecht

€7,95

Halloumi kaas met Hoemoes en garnering (o.a rode ui)

Carpaccio

€9,95

Truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Gezond

€4,95

File speciaal

€4,95

Ei, ui en mayonaise

__________________________________________________________________________________

Rauwkostsalade met brood en:
Halloumi kaas

€6,25

Gerookte kip

€6,25

Zalm (pitten)

(walnoten)

€7,25

_________________________________________________________________________________

Warme lunchgerechten:
Soep van de dag met brood
2 Kalfskroketten op nostalgisch bruin brood

v.a €4,95
€6,25

De volgende gerechten kunnen aangevuld worden met New Style frite en / of rauwkost
New style frite
Rauwkost

Bal gehakt

€3,95
€2,75
(op wit blokbrood)

€3,85

Warmvlees

€5,60

Rundvleesburger

€5,95

(op wit blokbrood)
Mix van gebraden fricandeau/ui/ paprika/champignons

Gebakken ui, augurk, champignons, tomatenchutneysaus

Varkenshaas saté spies met stokbrood

€6,50

Kip saté spies met stokbrood

€5,25

__________________________________________________________________________________

Kip piri piri (gemixt met New Style frite)

€9,95

Bosui , homemade mayonnaise, cherrytomaat en tomatenchutneysaus

__________________________________________________________________________________

Uitsmijters wit / bruin:
Keuzes uit 1 of 2 soorten beleg:
ham, kaas , spek, rosbief

Kleine uitsmijter

€6,75

Grote uitsmijter

€8,25

Uitsmijter LEUK!

€9,95

Ham, kaas, rosbief, spek en champignons

_________________________________________________________________________________

Kidslunch (geserveerd t/m 12 jaar)
Frites

€6,50

Met keuze uit: kroket of frikandel (inclusief ijsje)

Tosti

€5,25

Ham en/of kaas (inclusief ijsje)

___________________________________________________________________________

Bittergarnituur:
Brood met smeersels

€5,95

Gesorteerde bittergarnituur

€4,00

6 stuks

Gesorteerde bittergarnituur

€6,00

9 stuks

Gesorteerde bittergarnituur

€10,00

18 stuks

Portie kalfsbitterballen

€6,00

8 stuks

Gefrituurde garnalen

€6,95

6 stuks
____________________________________________________________________________________________________

Gebak & zo
Appelpunt

€2,95

Hazelino

€2,95

Wisselende taart

dagprijs

Dame blanche

€5,95

Roomijs met aardbeien

€5,95

Alleen tijdens het seizoen

HEEFT U LAST VAN EEN ALLERGIE MELD HET ONS

