R E S T A U R A N T

DE LEURSE HOF

Landelijk genieten

Soepen geserveerd met oerbrood
Tomatensoep, ook 			
Geroosterde paprikasoep met basilicum en lente ui
Soep van de chef				

6
6
6.5

Luxe zonda

g
brunch
11.00-13.0
0

Salades geserveerd met oerbrood
Gamba’s, knoflook, rode peper, croutons, 		
tomaat en paprikamayonaise		

10

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola,
pijnboompitten en parmezaan

10

Parmaham, tomaat, aceto balsamico, 		
croutons, olijf en piccalilly
		
Geitenkaas, honingdressing, walnoten, 		
olijven en rode ui 		

9
9.5

Gerookte zalm, guacamole, rode biet en tuinkers

9.5

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

8.5

Tosti’s mais- of donker volkorenbrood
Kaas 				
Ham/kaas			
Kaas/ham/ananas		
Geitenkaas/honing/walnoten

4
4.5
5
5

Deze gerechten zijn vegetarisch.
Vragen over allergenen en/of dieet wensen?
Laat het ons weten, wij helpen u graag.
U kunt tot 17.00 uur van onze lunchgerechten genieten.

LUNCH

Oerbrood mais- of donker volkorenbrood
Tonijnsalade, rode ui en kappertjes				

6.5

Oude kaas, hummus, zoetzure komkommer en tomaat

6.5

		

Twee bourgondische kroketten met mosterd			

7

Gerookte zalm, wasabimayonaise, kappertjes en lente ui		

8.5

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten 		
en parmezaan

9.5

Geitenkaas, honing, walnoten en rode ui

			

7.5

Uitsmijter ham, kaas en/of bacon 					

7

Omelet met bieslook

						

Uitsmijter Leursehof ham, kaas, bacon, champignons en tomaat
Twaalf uurtje; soep naar keuze, kroket, gebakken ei en kaas

7.5
8
10

Leursehof specials
Wrap gerookte zalm, wasabimayonaise, 		
komkommer en veldsla		

8.5

Clubsandwich kip, sla, tomaat, bacon, ei 		
en kerriemayonaise
			
Clubsandwich gerookte zalm, sla, tomaat 		
en wasabimayonaise

9

Broodje Leurse angus hamburger, augurk,
bacon, ui, tomaat, cheddar en friet

15.5

Kipsaté van kippendij met atjar, kroepoek,
uitjes, pinda en friet

15.5

U kunt tot 17.00 uur van onze lunchgerechten genieten.

9

LUNCH

Pannenkoeken
Naturel
			
Appel en spek			
Hawaï; kaas, ham en ananas

6.5
7.5
8

IJs

Gebak
Huisgemaakte Appelgebak
Huisgemaakte Cheesecake
Slagroom

3
3.5
0.5

Kinderijsje		
Dame blanche		
Brownie met walnoten,
karamel met zeezout
en yoghurtijs

4.5
5.5
7

Snacks
Brood met aioli en gezouten boter				

4.5

Olijven met kruiden en cashewnoten			

5

Jonge kaas met grove mosterd				

5

Nacho’s, guacamole, kaas en chilisaus			

5.5

Bittergarnituur 10 stuks					

7

Curry bitterballen 8 stuks

7

				

Bourgondische bitterballen 8 stuks

9

Crostini’s Parmaham, tomaat en truffelmayonaise		

7

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

9.5

Borrelplank de Leurse Hof met olijven, jonge kaas		
bitterballen, parmaham, grove mosterd,
truffelmayonaise en nacho’s

12.5

U kunt tot 17.00 uur van onze lunchgerechten genieten.

LUNCH

