Diner

Te bestellen op vrijdag tot en met zondag vanaf 17:00 uur

Soepen

Te bestellen

klein

Tomatensoep

3,00 5,50

Volgens eigen recept. Geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

groot

Soep van de dag (vega)

Altijd vegetarisch, geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Voorgerechten
Te bestellen

klein

Leegveldersalade (vega)

9,00 11,50

Salade met krokante kip

9,00 11,50

Salade met Leegvelder brokkelkaas, tomaat, komkommer, rode ui, olijven,
zongedroogde tomaten, croutons en kruidendressing.
Geserveerd met een snee boerenbrood met kruidenboter uit de oven.
Optie met tonijn, meerprijs € 2,00

Salade met krokante kipﬁlet, tomaat, komkommer, gebakken champignons,
paprika, rode ui en balsamico dressing.
Geserveerd met een snee boerenbrood met kruidenboter uit de oven.

Broodmandje

Verschillende broodsoorten met kruidenboter en pesto.

groot

5,00

Hoofdgerechten
Kogelbief

21,00

Gehaktbal

16,50

Zalm en Gamba

20,00

Kippendij

16,50

Jackfruit burger (Vega)

15,50

Peelburger

15,00

Pannetje champignons (vega)

16,50

Proeverij vlees en vis om te delen

19,50 p.p.

Leegvelder schotel

dagprijs

Bordje Plezier voor de kleintjes

7,00

Geserveerd met rode wijnjus.
Ouderwetse gehaktballen in een jus van donker bier.
Gebakken zalm met een korst van groene kruiden met gebakken gamba’s.
Geserveerd met een chilisaus.
Pannetje met gekruide kippendij met satésaus en kroepoek.
Jackfruit burger op een vers afgebakken broodje met kruidenkaas,
gefrituurde uienringen, gebakken ei, rauwkostsalade en chilisaus.
Kalfshamburger uit eigen slagerij op een vers afgebakken broodje.
Met Leegvelder jong belegen kaas, bacon, augurk, gefrituurde uienringen,
rauwkostsalade en eigen Peelsaus.
Stoofpannetje van verschillende paddestoelen.

Verrassingsplank om te delen met 2 soorten vlees en 1 soort vis.
Te bestellen vanaf 2 personen.
Wekelijks wisselende specialiteit.
Bordje met friet en rauwkostsalade met keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets.
Met appelmoes en mayonaise

Garnituren:
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelgarnituur, warme groenten, salade en mayonaise.

Dessert
Blanke dame

6,50

Brownie

7,50

Notenfeest

8,00

Kinderijs

5,50

Verrassingsdessert

7,50

3 bollen boerenroomijs met warme chocoladesaus en slagroom.

Huisgemaakte chocolade brownie met 2 bollen boerenroomijs,
karamelsaus en slagroom.

1 bol boerenroomijs, 1 bol pistache ijs en 1 bol hazelnoot ijs.
Met geroosterde noten, karamelsaus en slagroom.

1 bol boerenroomijs, 1 bol aardbeienijs (sorbet),
aardbeiensaus, slagroom en een lolly.

Laat je verrassen door onze koks!

