
   

Lunch
kaart

Drankenkaart
Frisdranken
Coca-cola 2,30
Coca-cola zero 2,30
Fanta 2,30
7-up 2,30
Cassis 2,30
Tonic 2,30
Bitter lemon 2,30
Rivella 2,30
Fuze tea citroen | green 2,30
Appelsap 2,30
Jus d’orange  2,30
Tomatensap 2,30
Jus d’orange (vers) 3,85
Chocomel | fristi 2,35
Melk | karnemelk 2,35
Chaudfontaine blauw   0.75l 4,50 glas 2,30
Chaudfontaine rood  0.75l 4,50 glas 2,30
Karaf water met verse mint en citroen  2,50
Ranja, glas 1,00
Ranja, karaf 3,00

Koffie en thee
Koffie  2,20
Espresso 2,20
Dubbele espresso 3,90
Cappucino 2,50
Koffie verkeerd 2,60
Latte macchiato 2,60
Caffe Mocha 3,10
Decafe koffie  2,30
Decafe cappucino 2,60

Shots naar keuze 0,50
Caramel | vanille | hazelnoot | bruine chocolade

Warme chocolademelk 3,00
Thee 2,20
Verse muntthee | gemberthee | citroenthee 3,50

Onze lunchkaart serveren wij vanaf 11:00 uur tot 
17:00 uur. Heeft u een specifieke wens, allergie of 
dieet? Ons bedieningsteam helpt u graag verder. 
 

Onze huiswijnen
Wit fles 19,50 glas 3,80
Verdejo | Chardonnay - Semillion | Pinot Grigio

Rood fles 19,50 glas 3,80
Merlot | Cabernet-Sauvignon / Shiraz | Tempranillo
 
Rosé 
Tempranillo fles 19,50 glas 3,80
Rosé van het seizoen fles 22,50 glas 4,80

Voor een uitgebreidere selectie 
overhandigen wij graag onze wijnkaart!



Leyhoeve specials 

100% rundvlees Hamburger 12,50
bacon | cheddarkaas | ui | brioche 
BBQ saus | oerfriet | ei

Saté ajam  12,50
atjar | seroendeng | oerfriet | cassave   
    
12 uurtje  11,50
chipolata worstje | ei | bacon |  
desembrood | beleg | soep van de dag

Bourgondische krokketten  9,50
grove mosterd | desembrood     
     
Lekkerbek  12,50
ravigotesaus | pickles | oerfriet

Clubsandwich  10,50
getoast desembrood | gerookte kip 
bacon | ei | tomaat | komkommer | sla

Sandwiches  
Wordt geserveerd op wit of bruin desembrood 

Carpaccio   10,50
truffelmayonaise | pijnboompitten 
zongedroogde tomaatjes | Parmezaan   

Gezond  7,50
belegen kaas | slagersham | tomaat  
komkommer | ei | kruiden crème 

Tonijnslade  7,50
rode ui | kappertjes | koriander crème     
   
Hummus  7,50 
avocado | walnoten | frisse appel | belegen kaas   
    
Ossenworst  9,00
zwarte peper | ei | rozemarijn mayonaise    
   
Fricandeau (huisgebraden) 7,50
salie | kerrie mayonaise      
    
Serranoham 7,50 
basilicum mayonaise | gedroogde tomaatjes
 

Tosti’s 
Inclusief keuze uit BBQ saus, curry of ketchup

Slagersham | belegen kaas  6,95

Slagersham | belegen kaas 
gebakken eitje | champignons 7,50

Mozzarella | tomaat chutney | basilicum  6,95

Pulled pork | belegen kaas | mosterd
Amsterdamse uitjes 7,50

Pulled chicken | belegen kaas | paprika 7,50

Eiergerechten  
Wordt geserveerd op wit of bruin desembrood 

Uitsmijter Klassiek 8,50
slagersham en/of belegen kaas

Uitsmijter Leyhoeve  9,50
slagersham | belegen kaas | spek | champignons

Boerenomelet  8,50
gebakken spek | ui | champignons | paprika

Uitsmijter gerookte zalm 9,50
kruiden roomkaas

Soepen  
Wordt geserveerd met desembrood en roomboter

Groningse mosterd soep  4,50
uitgebakken spekjes | prei     
  
Franse uien soep  4,50
bladerdeeg krokant

Wekelijks wisselende soep 4,95 
onze bediening vertelt u graag meer

Salades  
We serveren onze salades met desembrood en roomboter 

Gebakken beefstuk reepjes 12,50
paksoi | champignons | mais | Oosterse saus

Gegrilde kippendij 12,50
pasta salade | paprika | basilicum mayonaise

Gestoomde makreel 12,50
rode biet salade | frisse appel | zure room
kappertjes | dille

Mango  10,50
spinazie | kasha | granaatappel
mango dressing | koriander    

Gerookte zalm 15,50
krokante gamba’s | rode ui | sojabonen
wasabi mayonaise

   Gerechten die zijn voorzien van dit teken zijn 
vegetarisch of naar wens vegetarisch te serveren.


