R E S T A U R A N T

DE LEURSE HOF

Landelijk genieten

Starters
Olijven, kruiden en cashewnoten
Brood met aioli en gezouten boter 		
Parmaham, tomaat,crostini en truffelmayonaise

5
4.5
7

Soepen geserveerd met oerbrood
Tomatensoep, ook vegetarisch te verkrijgen 		
Geroosterde paprikasoep met basilicum en lente ui
6
Soep van de chef				
6.5

Voorgerechten
Gerookte zalm, guacamole, rode biet en tuinkers		

9.5

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, parmezaan,		
pijnboompitten en tomaat

10

Parmaham, tomaat, aceto balsamico, 			
croutons, olijf en piccalily

9

Gamba’s, knoflook, rode peper, croutons, tomaat 		
en paprikamayonaise

10

Bietencarpaccio, hüttenkäse, basilicum, pittenmix,		
appel en little gem		

8.5

Geitenkaas, honingdressing, walnoten, olijven 		
en rode ui

8.5

Deze gerechten zijn vegetarisch.
Vragen over allergenen en/of dieet wensen?
Laat het ons weten, wij helpen u graag.

DINER

Hoofdgerechten
Broodje Leurse hamburger, augurk, bacon, ui, tomaat en cheddar

15.5

Kipsaté van kippendij, atjar, kroepoek, uitjes en pinda		

15.5

Doradefilet, linguine, tomaat en basilicumsaus			

18.5

Tournedos 180 gr., groene asperge en portsaus			

23.5

Pasta gamba, knoflookolie, rode peper en groene kruiden		

18.5

Varkensrack, quinoa, yoghurt, tijm, rozemarijn en kruidenboter
Tompouce van gegrilde courgette, asperge, saus van 		
oude kaas en walnoten

17
16.5

Bijgerechten
Warme wisselende seizoen groenten
Extra sla				
Extra friet				

4
2
2.5

Alle hoofdgerechten worden voorzien van bordgarnituur, friet en sla.
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Feestje?
Wij legg
en u
graag in
de
watten!

Desserts
Crème brulée, vanilleijs en pecannoten			

7

Brownie met walnoten, caramel, zeezout en yoghurtijs

7

Camembert uit de oven, walnoten, rozemarijn,		
oerbrood en appelstroop

9.5

Cheesecake, bastogne en amarene kersen 		

7.5

Dame blanche						5.5
Kinderijsje						4.5
Koffie van de Baron met verschillende lekkerijen 		

8.5

Voor de kleine gasten
Tomatensoep met balletjes 			

3.5

Fruit met parmaham				3.9
Frites met appelmoes en keuze uit; 		
bitterballen, kipnuggets, kroket of frikandel

5.5

Pasta met tomatensaus 				

5.5

Kinderijsje 					4.5
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