
Brood 
Turks knoflookbrood
Uit de oven, allioli

Broodplankje 
Vers brood, allioli, 
truffelmayo, tapenade  

Soepen 
Soep van de chef
Zie specials kaart 
 
Spicy gambasoep
Met gambastukjes 

Tomatensoep
Met kipstukjes

Voorgerechten 
Rundercarpaccio
Parmezaan, pijnboompitten, 
truffelmayonaise  

Pizza Jamon
Flatbread, tapenade
tomatenconcassé,
coburgerham, parmezaan

Crispy sticky chicken
Krokante kipstrips,
sticky saus

Tonijn tataki
Salade niçoise

Gamba's
Pittige knoflookboter

Zalm taartje
Gerookte zalm, forelmousse, 
kappertjes, gepocheerd ei,
peterselie en limoenmayo 

  

Vlees

Lekkerr anders
Pastei, bospaddenstoelen
ragout, varkenshaas, brie

Ierse runderbavette
200 gram, saus naar keuze*

Spare ribs
Keuze uit Stinsels (zoet) 
of spicy 

Geserveerd met warme groenten, verse frietjes en mayonaise

Maaltijdsalades
Incl. stokbrood kruidenboter

Beefreepjes teriyaki
Limoenmayo, rauwkost
mosterd dille dressing

Rundercarpaccio
Parmezaan, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten,
truffelmayo

Vissalade
Gerookte zalm, tonijn tataki,
forelmnousse, gamba

Briesalade 
Warme brie, honing, walnoten,
vijgencompote

Kiplekkerr
Chilimayo, rauwkost, mosterd dille
dressing, cajun

Vis

Heilbotfilet
Puntpaprikasaus, pesto

Japanse zalm
Koud gerookt,
warm geserveerd, teriyakisaus

Gamba's
knoflookroomsaus
Gamba's
diabolique (spicy)

Lekkerbek
Pangafilet, krokant jasje, 
remouladesaus

Schnitzel
Grote schnitzel van  300 gram, 
saus naar keuze*

Kipsaté
Satésaus, gebakken uitjes

Burgers
Lekkerr burger
Bacon, ui, cheddar, pulled 
pork, koolsalade, smokey saus  

Stinselse burger 
Bacon, ui, gebakken ei, 
cheddar, chilimayonaise

Spicy kipburger
Krokant, jalapeno, 
chilimayonaise

Hoofd
 

Voor  
 

€ 4.75

€ 4.75

€ 8.50

€ 8.50

€ 6.50

Vegetarisch? Vraag de bediening om de vegetarische kaart! Dinergerechten kunnen besteld worden van 17:00 tot 21:00.
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen bevatten van bepaalde allergenen. Heb je een allergie? Meld het ons.  

*Keuze uit: rode portsaus, 
truffelchampignonsaus 
of pepersaus  

TIP!
Een keer zin in iets anders?
Probeer dan een van onze

aanraders: high tea ,
Lekkerr proeverij of high

beer/wine. Kijk voor meer 
info op 

www.lekkerrsteensel.nl 
 

€12.00

€ 9.75

€ 9.75

€12.50

€12.50

€12.50

€25.50

€28.50

€22.50

€18.50

€17.50

€16.50

€16.50

€12.50

€25.50

€26.50

€26.50

€26.50

€19.50

€16.50

€15.50

€17.50

€15.50

€15.50



Dame Blanche
Vanille ijs, chocoladesaus,
slagroom

Pavlova van rood fruit
Merengue, slagroom,
rood fruit couliscompote

NY style cheesecake
Bosvruchten couliscompote,
bastogne,slagroom

Chocolademousse
IJs, slagroom

Toffee merengue
Caramelsaus, slagroom 

Panna cotta  

Tiramisu
Wisselend traditioneel of
met rood fruit
Laat u verrassen!!

Lekkerr Koffie

Keuze uit: Irish, Spanish, French, Italian, Mexican,
                Baileys, Licor43, D.O.M. 

Desserts
€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 7.50

€ 6.60


