Heerlijk onbeperkt à la carte lunchen voor het All-in bedrag.
Wij noemen dit Gewoon Lekker...onbeperkt proeven!

Onbeperkt à la carte lunchen
Onbeperkt lunchen 7 dagen per week!
Onbeperkt à la carte lunchen voor het All-in bedrag
van € 19,50 p.p. U kunt zoveel bestellen als u wilt
van 12:00 tot 15:00 uur.

soep

€ 19,50

Hoe werkt onbeperkt lunchen?
Uw lunch begint met een heerlijk amusesoepje en brood met
aïoli. Hierna mag u onbeperkt gerechten van de onderstaande
menukaart uitkiezen net zo lang tot u voldaan bent.

diversen

desserts

• Wist u dat al onze Cheesecakes in onze
eigen bakkerij gemaakt worden.

Tomatensoep (V)
met bosui

Poké Bowl (V)
met kip, sojabonen, wakame, zoetzure komkommer en spicy mayo

Dame Blanche - € 6,95
Mövenpick vanille ijs met warme chocoladesaus

• Wist u dat wij méér dan 20 verschillende
smaken hebben.

Pittige uiensoep
met een kaasbroodje

Gebakken champignons (V)
in knoflookroomsaus geserveerd met een crostini

Heerlijk frisse vruchtensorbet - € 6,95
met Mövenpick sorbetijs

• Wist u dat deze als petit fours, puntje,
halve of hele taart ook mee te nemen zijn.

Wisselende soep, elke keer weer anders

Holtkamp kaaskroketjes (V)
met koolsalade en mosterdmayonaise

Warme appelcrisp - € 6,95
met karamelsaus en vanille-ijs

• Wist u dat deze ook op zondags
verkrijgbaar zijn (dus altijd vers!).

Rosbief
met boeren aardappelsalade en truffeljus

Bastogne parfait - € 6,95
met vanillecrème en chocolade-kokos kroepoek

Kipsalon GEWOON LEKKER
met pulled chicken, cheddar kaas, friet en truffelmayonaise

Huisgemaakte bokkenpoot - € 6,95
met caramelparfait en vanille crème fraîche

Spareribs met uienringen en knoflooksaus

Huisgemaakte cheesecake - € 6,95
met Mövenpick caramelita ijs

salades
Caesar salade (V)
met of zonder stukjes kip
Salade met inktvisringetjes
Groene salade met huisgemaakte dressing (V)

broodjes
Mini broodje kaas (V)
Mini broodje ham				
Mini broodje kroket
Mini broodje frikandel
Mini broodje tonijnsalade
Mini broodje geitenkaas (V)
met honing

Wonton san choy bow
met oosters gehakt, gember, peper, knoflook, taugé en little gem
Kipsaté met huisgemaakte atjar, satésaus en cassave
Krokante kipburger
met cheddar kaas, sla, tomaat en honing-mosterdsaus
Loaded fries Bali
friet met rendang en zoetzure komkommer
Mini pizza met hete kip, mozzarella en bosuitjes
Huisgemaakte Cheeseburger springroll
Echt een aanrader!
Quesadillas
met vlammetjes gehakt en chili crème fraîche

Huisgemaakte chocolade taart - € 6,95
met Mövenpick hazelnoot ijs
Proeverij Gewoon Lekker - € 7,95
Dessertwijn per glas € 6,50

specials
Beef Tataki (dun gesneden rundvlees) + € 3,50
op een krokante papadum met knoflook chips, rode
peper, bosui en een oosterse dressing
Carpaccio + € 3,50
met pesto dressing of truffelmayonaise

Tempura kabeljauw
met currysaus en wasabi kroepoek

borrelhapjes
Portie kaas - € 5,50
Borrel frikandellen 8 stuks - € 6,50
Holtkamp bitterballen 8 stuks - € 8,00
Vlammetjes 8 stuks - € 7,50
Chicken wings 8 stuks (onze wings zijn pittig) - € 7,75
Hollandse kaasstengels 8 stuks - € 7,75

Gewoon Lekker mix Klein - € 7,50
2x Holtkamp bitterbal, 2x borrel frikandel, 2x kaasstengel
en 2x vlammetje

Penne Quattro formaggi (V)
met gedroogde Spaanse ham en krokante kaas
(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën?
Laat het ons weten.

Kijk op: cheesecaketogo.nl voor onze verschillende
soorten & smaken, of vraag om onze kaart.

Nachos - € 9,75
met Mexicaans gekruid gehakt bonen, mais en een saus
van cheddar kaas

Truffelrisotto (V)
met een gepocheerd ei en een saus van Parmezaanse kaas

U kunt bij elk item gratis brood met aioli
of friet bestellen.

• Wist u dat onze Cheesecakes héél
verslavend zijn? Wij wel!!

restaurantgewoonlekker.nl
T 085 902 04 90
Volg ons op Facebook

Gewoon Lekker mix Middel - € 13,95
4x Holtkamp bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel
en 4x vlammetje
Gewoon Lekker mix Groot - € 23,95
4x Holtkamp bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel,
4x vlammetje, 4x chicken wings, 4x Holtkamp kaaskroketje

