
Leuk’s lunch

gerserveerd op rustiek wit of bruin brood

Leuk                                                                  
Zalm, roomkaas, pijnboompitten en bosui € 12,50

Leuk uitzicht                                          
Proscuitto, gesmolten brie, walnoten
zongedroogde tomaten en honing €  11,95

12 uurtje                      
Klein soepje, kroket en sandwich eiersalade €  11,95

Sandwich kip                           
Gerookte kip, avocado, spek, spiegelei 
en clubsaus €  10,50

Carpaccio                                              
Truffelmayo, spek, pijnboompitten, bosui 
en parmezaanse kaas €  10,95

Halloumi
Wit of bruine bol, avocado en rode ui €     8,50

Flaquette buffelmozarella
Pesto culinaisse, proscuitto, basilicum
en pijnboompitten €   10,95

Rauwkostsalade 

geserveerd met brood

Haloumi kaas                                       €  7,50

Gerookte kip en walnoten                           €  7,50

Zalm en pijnboompitten €  8,50

 

(kan gemaakt worden als) vegatarisch gerecht

Heb je een allergie? Laat het ons weten! 



Warme lunch

Kip piri piri
New style frites, bosui, cherrytomaten

homemade mayonaise en tomatenchutneysaus € 11,95

Wrap crispy chicken
Homemade zinger saus, cheddarkaas

rode ui en sla €    9,25

Pulled pork
Hard broodje, coleslaw, bosui en bbq-saus €   7,95

2 Kalfskroketten
Op rustiek wit of bruin brood €   8,25

Beefburger
200 Gr. rundvlees, champignons, gebakken ui
augurk, tomatenchutneysaus en new style frites € 12,95

Leuk’s burger
200 Gr. rundvlees, sriracha mayonaise, spek
cheddar, gebakken ui, augurk, champignons
en new style frites € 14,95

Kip in sate saus
Kippendijfilet met new style frites  € 14,95

Bal gehakt
Hard broodje en mosterd  €   4,75

Warmvlees
Hard broodje, gebraden fricandeau, ui
paprika en champignons  €   6,50 

 

Supplement new style frites €      3,95
Supplement rauwkost €      2,75                    



Verse soep

geserveerd met brood                                vanaf   €   6,50

Uitsmijters 

met rustiek wit of bruin brood
Keuze uit 1 of 2 soorten beleg:
ham, kaas, spek en rosbief

Kleine uitsmijter €   8,25

Grote uitsmijter                                            €   9,75

Uitsmijter LEUK!                                   
Ham, kaas, rosbief, spek en champignons €  10,75
 

Kids lunch

Frites met een kroket of frikandel
Inclusief ijsje €   6,95                                                         

Tosti ham en/of kaas
Inclusief ijsje €   5,95

Borrelbites            

Brood met smeersels €     6,95

Nachos
Cheddar kaas, bosui, jalapeno, avocadospread 
en tomatensaus €     9,95

Warme bittergarnituur 9 stuks €    6,00                                                 9

Warme vega bittergarnituur 9 stuks €      6,00

Warme bittergarnituur 18 stuks €  10,00                                                 

Kalfsbitterballen 8 stuks €      6,75

Gefrituurde garnalen 6 stuks €      7,50

Gepelde gamba’s 
In knoflookolie met brood €      9,50 



Gebak & ijs

Appelpunt      €   3,25

Hazelino                     € 3,25

Wisselende taart                                     dagprijs

supplement slagroom                                           €  0,50

Coupe sweet & fruit € 8,00
Boeren roomijs, mango/passievrucht ijs 
wisselend seizoensfruit en slagroom

Aardbeiencoupe                                              € 8,00                     
Aardbeien, boeren roomijs en slagroom
alleen tijdens het seizoen

Coupe caramel                                             €8,00   
Caramelijs, boeren roomijs, stukjes caramel
slagroom

 

                                         

Warme dranken

 

Koffie  €  2,25 
Koffie groot  €  4,15 
Koffie Leuk!                                       
koffie met slagroom/ amaretto/ mini hazelino  €  6,85 
Cappucino  €  2,65

Latte macchiato  €  3,30

supplement caramel  €  1,00    
Koffie verkeerd  €  2,95

Espresso  €  2,25  
Dubbele espresso  €  3,90

Irish coffee  €  6,55

Spanish coffee  €  6,55

Italian coffee  €  6,55 
Thee  €  2,15 
Verse muntthee  €  3,05

Verse gemberthee  €  3,05

Warme chocomel  €  2,85
supplement slagroom  €  0,45 



Koude dranken

Coca Cola regular / light / zero  € 2,40

Fanta / cassis / sprite  € 2,40  

Chaudfontaine rood / blauw  €  2,35

Chaudfontaine 75cl rood / blauw  €  6,95                               

Tonic / bitterlemon / ginger ale  €  2,55  

Rivella  €  2,55

Ice tea sparkling/ peach/ green  €  2,55

Appelsap  €  2,65 
Halfvolle melk  €  2,10 
Verse jus d’orange  €  3,75

Chocomel / fristi  €  2,55

Biologische tomatensap  €  2,95

Biologische vlierbessensap  €  2,95

          

Wijnkaart

Witte wijnen     Glas      Fles
Matile, Pinot Grigio   €  3,85      €  21,00
Fris, kruidig & rond, Umbrie Italie 

Haut Marin, Sauvignon Blanc €  3,75      €  20,50
Stuivend, droog & citrusfruit, Gascogne Frankrijk

Pech Roc, Chardonnay  €  3,85      €  21,00
Rijp geel fruit, vol & zacht, Languedoc Frankrijk

Bereich     €  3,75      €  20,50
Fruitig, zacht & aangenaam zoetje, Bernkastel Duitsland

Rose wijnen

Pierre Henri, Syrah   €  3,85      €  21,00
Rood fruit & verfijnd, Pays d’Oc Frankrijk 

Rode wijnen

Pierre Henri, Merlot   €  3,95      €  21,50
Soepel, zacht & fruitig, Pays d’Oc Frankrijk

Negroamaro    €  3,85      €  21,00
Vol, rond & gekonfijt fruit, Puglia Italie

 


