
 
LEKKERR  LUNCHEN BORREL 

 
van 11:00 tot 17:00 

SOEPEN 

 Tomatensoep                 €5,75 
Stukjes kip, bosui  
 

Thaise garnalensoep                 €6,50 
Gemberroom, kokos 
 
 
 

Opkikkertje **                €5,75 
Heldere kervelsoep, soepballetjes 
 

Courgette-paprikasoep            €5,75 
Room, basilicumolie 
 
 

Nacho’s               klein: €6,25   groot: €8,50 
Kaas, crème fraiche,  
guacamole, chilisaus 
 

Macho Nacho   klein: €7,50   groot: €9,75 
Kaas, crème fraiche, ui, 
guacamole, pulled pork, chilisaus 

 
Bittergarnituur                   €7,50 
10 stuks met verschillende sausjes 
 

Bitterballen                  €6,50 
8 bourgondische bitterballen  
met sausjes 
 

Bittergarnituur vegetarisch       €6,50 
8 vegetarische bitterballen 
met sausjes 
 

Frikandelletjes                  €4,95 
De klassieker, 8 stuks, mayo, curry 
 

Tempura garnalen                               €8,75 
6 stuks, cajunmayo, vadouvanmayo 
 

Portie gamba’s                  €8,75 
6 stuks in kruidenolie 
 

Broodplankje                   €4,75 
Vers breekbrood, allioli, kerriedip  
en tapenade 
 

Broodplankje Mediterraans            €7,50 
Vers breekbrood, Spaanse vleeswaren, 
olijven en tapenade 
 

Crispy Veggies               €11,50 
Gefrituurde krokante groenten, 
kerriemayonaise 
 

Rundercarpaccio               €11,00 
Parmezaan, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, truffelmayonaise 
 

Lekkerr vissen               €12,50 
Gerookte zalm, Hollandse garnalen, 
avocado, cajunmayonaise 
 

Gamba’s               €12,50 
Kruidenolie, zongedroogde tomaat, 
vadouvanmayo 

SALADE 
 

BROOD* 

 
Tonijn                  €7,50 
Huisgemaakte tonijnsalade, furikake  
 

Gerookte zalm               €12,50 
Cajunmayonaise, ui, 
Hollandse garnaaltjes 

 
Eiersalade **                 €6,50 
Pancetta crumble, augurk 
 

Carpaccio                               €11,00 
Parmezaan, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, truffelmayonaise 

Van Dobben               €7,50 
Twee van Dobben kroketten, mosterd 
  

Hippe kip                                  €9,00 
Warme, gebakken kippendijen,  
champignon, ui, bbq-saus 
 

Brie                                  €9,00 
Walnoten, appelcompote, 
brie uit de oven 
 
* Dik gesneden ambachtelijk brood 
** Optie vegetarisch 
 
 
 BRUSCHETTA’S 

 Caprese                  €8,50 
Mozzarella, tomaat, basilicumolie 
  

Pulled pork                 €9,00 
Ui, cheddar, gebakken uitjes 
 

Gamba’s                 €9,50 
Parmezaan, allioli, tomatentapenade 
 
 

Uitsmijter ham en/of kaas            €7,50 
   

Uitsmijter Lekkerr              €9,50 
Salami, zongedroogde tomaat, 
ui, cheddar 
 
 
 

UITSMIJTERS 

 

DIKKE MIK 

 Tosti ham en/of kaas                €4,50 
Dikke boterhammen, tapenade 
  

Tosti Dikke Mik Kip                     €6,50 
Gerookte kip, gegrilde paprika 
 

Tosti Dikke Mik Vega                €6,50 
Twee soorten kaas, appelcompote 
 

Lekkerr Burger **             €14,00 
Runderburger met uien, buikspek, 
Kaas, jalepeno, smokeysaus  
 

Pulled pork burger              €14,00 
Runderburger, ui, cheddar, 
gebakken uitjes, bbq-saus 
 
 
* Alle burgers worden geserveerd met 
verse frietjes en mayonaise. 
 

BURGERS* 

 

LUNCHPLANK 

 Spaans                €12,50 
Ambachtelijk brood, tomatensoep, 
Spaanse vleeswaren, olijven, 
tapenade 
 
 

Old Dutch             €13,50 
Ambachtelijk brood, tomatensoep, 
gebakken ei, buikspek, 
oude kaas, kroket 
 
 

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen bevatten van bepaalde allergenen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Heb je een allergie? Meld het ons. 

Lekkerr Steensel 
 

www.lekkerrsteensel.nl 
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