
Soepen

Tomatensoep  6,00

Soepballetjes | bosui

Kreeftenbisque  8,00

Garnaaltjes | bosui | zeevruchten

Wisselende soep  6,00

Vraag de bediening naar onze wekelijks 

wisselende soep

Salades

Salade oosterse kip  klein 9,00 groot 12,00

Sojabonen | cashewnoten | teriyaki saus | bosui

Salade geitenkaas  klein 9,00 groot 12,50

Honing | zongedroogde tomaat | suikerbrood | walnoten

Salade biefstuk  klein 10,00 groot 12,50

Biefstuk reepjes | champignons | paksoi | mini mais

Salade Leyhoeve  klein 10,00 groot 12,50

Gerookte zalm | gefrituurde gamba | piccalilly

zilveruitje | augurk

Al onze soepen en salades worden geserveerd 
met desembrood en roomboter
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Onze soepen en salades 
veranderen mee met 
het seizoen en worden 
doorgaans bereid met 
verse ingredienten; en 
dat proeft u! Liever een 
vertrouwde klassieker? 
Ga dan voor onze romige 
tomatensoep of salade 
Leyhoeve.  

Lekker voor erbij 
of een heerlijke 
maaltijdsalade



Eiergerechten

Ham - kaas  8,00

Drie spiegeleieren | achterham | kaas | slaatje

Ham - kaas - bacon  9,00

Drie spiegeleieren | achterham | kaas | bacon | slaatje

Gerookte zalm  10,50

Drie spiegeleieren | gerookte zalm

kruidenroom | slaatje

Omelet   9,50

Gebakken champignons | slaatje

Tosti’s

Tosti  5,50

Achterham | kaas | huisgemaakte tostisaus

Tosti ananas  6,00

Achterham | kaas | ananas | huisgemaakte tostisaus

Tosti salami  7,50

Achterham | kaas | salami | champignons

huisgemaakte tostisaus
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Eventjes lekker lunchen? 
Af en toe een ei is goed 
voor uw gezond-heid. 
De verschillende variaties 
bieden voor ieder wat 
wils. En ook onze tosti’s 
zijn zeker  
het proberen waard. 

Traditioneel, 
maar altijd goed  



Luxe sandwiches
(keuze uit wit of bruin desembrood)

Vegetarisch 7,50
Hummus | belegen kaas | walnoten
zongedroogde tomaat | gekookt ei

Filet americain  8,00
Gekookt ei | martino saus | rode ui | augurk

Serrano ham  8,00
Tomaten tapenade | aceto balsamico | olijven

Carpaccio  9,50
Geroosterde pijnboompit | truffel mayonaise 
Parmezaan

Gerookte zalm  10,00
Piccalilly | komkommer | rode ui

Specials
Bourgondisch  8,50
2 rundvleeskroketten | ‘De Jong’ | brood | grove mosterd

Clubsandwich  9,50
Gerookte kip | bacon | ei | komkommer
tomaat | cocktailsaus

Hamburger  11,00
Runder hamburger | brioche | bacon | kaas
gebakken ei | frites

12-uurtje  11,00
Wisselende soep | desembrood | ham | kaas
gebakken ei | rundvleeskroket

Kippendij saté   14,00
Atjar-tjampoer | satésaus | desembrood | seroendeng 
frites i.p.v. brood + 3,00
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Luxe sandwiches 
voor de fijnproever 
of bourgondische 
specials voor de wat 
stevigere trek. Wat u ook 
kiest; laat u verrassen 
door de overheerlijke 
smaakcombinaties en 
geniet. Eet smakelijk!

De lunch geeft 
een momentje 
van rust


