VOOR

HOOFD
van 17:00 tot 21:00

BROOD
Turks knoflookbrood

€4.50

Grainfed steak

Turks knoflookbrood uit de oven
met allioli

Broodplankje

VLEES (INCL.VERSE FRIETJES EN MAYONAISE)

€4.75

Kalfspicanha-spies
Spare-ribs

€7,50

€6,50

€5,75

Saté van kippendijen
€21,50

Schnitzel

€17,50

Grote schnitzel van 300 gram,
saus naar keuze*

Varkensporchetta

€5,75

Veggie fondue

€11,00

Gerookte forel, gerookte eend,
zoete aardappel crème, hoisin lak,
vadouvanmayo
€10,00

Gefrituurde krokante groenten,
kerriemayo

VIS (INCL.VERSE FRIETJES EN MAYONAISE)
€21,50

Huisgerookte zeewolffilet

Lekkerrbek

€19,50

€18,50

Gepofte kappertjes, safraansaus
€17,50

Onze variant op de klassieker,
pangafilet in een krokant jasje,
remouladesaus

Citroen-mosterdboter,
pancettacrumble

PASTA
Knoflook gamba’s

€17,50

Pappardelle, knoflookolie, room

Truffel-room **

€15,50

Pappardelle, truffelroomsaus,
gerookte kip

€12,50

€12,50
Gerookte zalm-garnalen tartaar, avocado,
cajun mayo
€10,00

Gepelde gamba’s, kruidenolie

Kippendijen, champignons,
ui, bbq-saus

€32,50

Zeetong van 500gr geserveerd
met boterjus en remouladesaus

Roodbaarsfilet

NA

Surf & surf

Salade hippe kip

Zeetong

1pers €18,50
Gamba’s in de schaal gegaard, 2pers €30,00
kerriedip, allioli, en chilidip.

Tonijncarpaccio, gepofte kappertjes,
zwarte rijst, kalfsmayonaise

Gamba’s

** Optie vegetarisch

Lekkerr Pellen
€10,00

Parmezaan, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, truffelmayonaise

Tonato vitello

€16,50

Groenten tempura,
warme hummus-kaasdip

Kerrie, knoflookolie, chilisaus

Crispy veggies

€14,00

€17,50

Gamba proeverij

VOORGERECHTEN

€14,00

Pulled pork burger

* Keuze uit: truffel-champignonsaus, pepersaus en rode wijnsaus

Heldere kervelsoep, soepballetjes

Smokey duo

Lekkerr burger **

Huisgemaakte pulled pork, ui,
cheddar, bbq-saus

€5,75

Kip, bosui, soepstengel

Rundercarpaccio

€17,50

Ui, spek, cheddar, jalapeno,
smokey saus

Appelcompote, saus naar keuze*

Room, basilicumolie

Opkikkertje **

€17,50

€18,50

Pasteitje, bospaddenstoelenragout,
varkenshaas, brie

Gemberroom, kokos

Tomatensoep

Gevulde kipfilet
Truffelroomsaus, bospaddenstoel,
pappardelle

Stinselse- of Spicy ribbekes

Lekkerr Anders **

SOEPEN

Courgette-paprikasoep

Surf en Turf
€21,50
Duo van gelakt buikspek en gamba’s

Satésaus, pinda’s, gebakken uitjes

Vers breekbrood, Spaanse vleeswaren,
olijven en tapenade

Thaise garnalensoep

€23,50

Grove chimichurri, ui

Vers breekbrood met allioli, kerriedip
en tapenade

Broodplankje Mediterraans

€26,00

Malse sukadesteak, saus naar keuze*

Mangolicious

€6,50

Witte chocolade parfait

€6,25

Dame Blanche
Vanille ijs, chocoladesaus, slagroom

€6,50

Bosvruchtentaartje

€6,50

Frambozencoulis, slagroom

Frambozencoulis, slagroom
€10,00

Kaneelhangop
Appelcompote, noten, slagroom

Panna cotta, pistache koekje, slagroom

€6,50

Toffee merenge

€6,50

Karamelsaus, pecannoten, slagroom

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

= VEGETARISCH

