
Heerlijk onbeperkt proeven voor een All-in bedrag.
Wij noemen dit Gewoon Lekker...onbeperkt proeven! € 29,95

Bij elke gang kunt u gratis extra bij bestellen:
brood met aioli, frieten en gemengde salade
met huisgemaakte dressing.

proeverij
Tomatensoep met bosui  (V)

Pittige uiensoep met een kaasbroodje

Wisselende soep, elke keer weer anders

Caesar salade met of zonder stukjes kip en bacon  (V)

Gebakken geitenkaas   (V)
met honing en walnoten 

Truffel kaaskroketjes   (V)
met koolsalade en truffelmayonaise 

Huisgemaakte makreelspread
met flatbread

Pollo tonnato
kip tonijnmayonaise, rode ui en gefrituurde kappertjes

Ajam pangang 
met Asian chicken, pangangsaus en sesamrijst 

Ravioli ricotta spinazie   (V)
met romige aspergesaus en roergebakken spinazie

Gamba’s pil pil met stokbrood

Gegratineerde bospaddenstoelen ragout met crostini’s  (V) 

Mini Thai Beef 
salade met ei, little gem, pepers en oosterse dressing

Griekse plank   (V)
met feta, olijven, tzatziki en flatbread

Loempia Bowl  (V)
met koude salade van noodles, mini groente loempia’s
en oosterse saus  

Krokante papadum
met gerookte forel, peper-mayonaise en zoetzure komkommer

Calamaris
inktvisringetjes uit de keuken van Gewoon Lekker

Onbeperkt à la carte eten voor een All-in bedrag.
U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt tot onze keuken om 22:00 uur sluit. kids menu

Stoombroodje met buikspek, hoisin en koriander

Surf en turf
sushi rijst met beef en garnaal

Kipsaté
met huisgemaakte atjar, satésaus en curry kroepoek

Buffalo chicken wings met blauwe kaasdip

Nacho’s  (V)
met pulled chicken, jalopeños, cheddarsaus, salsa
en crème fraîche

Pasteitje
met huisgemaakt Belgisch stoofvlees

Couscous 
met pittige gehaktballetjes en harissa crème fraîche

Krokante kipburger
met tomaat, augurk en mosterdmayonaise 

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

Spareribs met uienringen en knoflooksaus

Mini Pita
met kiprollade, little gem en sambalmayonaise

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

Lekkerbekje
met witlofsalade en remouladesaus

Lasagne tradizionale
met gehakt en roomsaus

Varkensschnitzel
met aardappelpuree en stroganoffsaus

Carpaccio  +  € 4,00
met pesto dressing of truffelmayonaise

desserts
Dame Blanche  -  € 8,50
vanille-ijs met slagroom en warme chocoladesaus 

Heerlijk frisse vruchtensorbet   -  € 8,50
vers fruit met heerlijk sorbetijs

IJs mergpijp   -  € 8,50
Gevuld met vanilleparfait, cake en frambozenjam

Huisgemaakte cheesecake  -  € 8,50
keuze uit verschillende smaken met witte chocolade-ijs

Chocolade en Amarena kersen taartje  -  € 8,50
heerlijk gevuld met witte chocolade ijs

‘’Bailey’s” Tiramisu   -  € 8,95
heerlijk gevuld met nougatijs

Proeverij Gewoon Lekker  -  € 8,95
heerlijke huisgemaakte proeverij

Dessertwijn per glas  € 7,50

coffee specials
Spanish coffee
Irish coffee
Mexican coffee
Italian coffee 
French coffee

Ook kinderen kunnen bij ons onbeperkt kiezen uit 
onderstaande gerechten:

Tomatensoep (V)

Uiensoep

Mini frikandellen*

Mini broodje kroket

Kipnuggets*

Saté met pindasaus*

Kipsalon Gewoon 
Lekker

Mini kipburger 

Wij schenken alleen kraanwater bij gebruik van
een consumptie.

Om fouten te voorkomen is het bij tafels met meer dan
6 personen niet mogelijk om per persoon apart te betalen.

Nacho’s

Chicken wings*

Spareribs*

Vissticks*

Lasagne tradizionale 
met gehakt en roomsaus

Belgisch stoofvlees
met friet

* Geserveerd met frietjes

Kinderen mogen ook uit de volwassen kaart kiezen.

Kinderen van 0 t/m 2 jaar  -  gratis
Kinderen van 3 t/m 10 jaar  -  € 12,50
Kinderijsje  -  € 3,95

huiswijnen
Zuid-Afrikaanse rood/wit/rosé
per glas € 4,75  -  per fles € 19,95

Duitse zoete wit
per glas € 4,75  -  per fles € 19,95

Prosecco
kleine fles € 7,50  -  grote fles € 24,95

Chileense rood/wit/rosé
per glas € 5,95  -  per fles € 24,95

restaurantgewoonlekker.nl
T 085 902 04 90

Volg ons op Facebook

wijntip!

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën?
Laat het ons weten.




