Lunch

tot 16.30 uur

Keuze uit vers gebakken donker desem brood of
vers gebakken mais desem brood

KEUZESTRESS VIS /12.0
Brood met een garnalenkroket, brood met warm gerookte
zalm en een wisselend dagsoepje

KEUZESTRESS VLEES /12.0
Brood met een bourgondiër kroket, brood met Carpaccio
en een wisselend dagsoepje

MALSE KIPPENDIJEN /9.5
Op brood met een gebakken eitje, katenspek, tomaat en
limoen aioli

UITSMIJTER /8.5
3 gebakken eieren op brood met kaas, Katenspek en
salade

TWEE BOURGONDIËR KROKETTEN /9.0
Op brood met mosterd en salade

TWEE GARNALENKROKETTEN /11.0
Op brood met dragon mayonaise en salade

CARPACCIO VAN HET RUND /9.5
Op brood met pestomayonaise, rucola, pindakruim en
oude brokkelkaas

GEROOKTE ZALM /9.5
Op brood met ingelegde groenten, kruidenricotta, salade
en pindakruim

SLAGER HENK’S GEHAKTBAL /9.0
Op brood met mosterdmayonaise, augurk en salade

LEF’S STEAK SANDWICH /11.5
Dungesneden gegrilde schouderhaas met
Oosters gemarineerde groenten en wasabimayonaise

PULLED JACKFRUIT /8.5

v

Op brood met krokant gebakken paddestoelen, rucola en
oude brokkelkaas

KROKANTE CALAMARES /9.5
Krokant gebakken verse inktvis op brood met salade,
tomaat en limoenaioli

Tosti’s
Keuze uit donker desem brood of mais desem brood

TOSTI HAM & KAAS /6.5
Met salade en ketchup

TOSTI GEITENKAAS /7.5

v

Met walnoten, rucola, honing en salade

TOSTI TRUFFEL SALAMI & KAAS /7.5
Met tomaat, chimichuri, salade en ketchup

Soep
Van het seizoen /6.5

v

Met brood

Salades
KRUIDIGE GAMBA SALADE /12.0 /16.0
Gebakken gamba’s met salsa verde, zoetzure groenten
en brood

SALADE GEITENKAAS /12.0 /16.0

v

Zachte geitenkaas, walnoten, pompoen, ingelegde
groenten en brood

LEF’S CEASAR SALADE /12.0 /16.0
Met malse kippendijen, gebakken eitje,
Ingelegde groenten, oude brokkelkaas en brood

SALADE GEROOKTE ZALM /12.0 /16.0
Met gerookte zalm, ingelegde groenten, pindakruim en
brood

Speciaal voor de koters
KNAKWORSTJES, BITTERBALLEN OF KIPNUGGETS
Met patatjes en appelmoes /6.5

MINI HOOFDGERECHT
In overleg met de chef!

PERENIJSJE /2.0

Voorgerechten
BROOD /6.5
Met gezoute roomboter en tomatentapenade

v

LEF’S PROEVERIJ /13.5 pp.
Selectie van voorgerechten va. 2 personen
CARPACCIO VAN HET PALMESTEYN RUND /11.5
Met pestomayonaise, rucola, pindakruim en oude
brokkelkaas
AMBACHTELIJKE GARNALENKROKETJES /12.0
Met dragonmayonaise en frisse salade
JACKFRUIT PANNENKOEKJES /11.5 v
Met krokante paddenstoelen, zoetzure rode ui,
komkommer, prei en hoisin
HUISGEMAAKTE DIM SUM VAN ZALM /12.0
Met ingelegde groenten en oosterse dip
STEAK PRÉPARÉ AMERICAIN /12.5
Grofgesneden aangemaakte schouderhaas met
rode ui, kappertjes en toast
SOEP /6.5
Van het seizoen

v

Hoofdgerechten
.
MALSE SATÉ VAN KIPPENDIJEN /17.5
Met ketjap pindasaus, kroepoek, ingelegde
groenten en frites
TARBOT A LA MEUNIERE /23.5
In roomboter gebakken tarbot afgemaakt met verse
peterselie, frites en salade
LANGZAAM GEGAARDE SPARERIBS /22.5
Met kruidenkorst, aardappelpuree en groenten van
het seizoen
VIS STOOF /19.5
Met gamba’s, kabeljauw, kruidenricotta, tomaat en
gnocchi
PADDENSTOELEN BURGER /17.5
Op een rustiek broodje, oude brokkelkaas,
Ingelegde groenten, pestomayonaise en frites

v

LEF’S FISH EN CHIPS /17.5
In bierbeslag gebakken kabeljauw, met
remouladesaus, salade en citroen
TOURNEDOS VAN HET PALMESTEYN
RUND 200 GRAM /26.5
Boterzachte tournedos met truffelroomsaus,
Groenten van het seizoen en frites
KROKANT GEBAKKEN EENDENBORST /23.5
Met pompoencreme, groenten van het seizoen,
Appel-portjus en frites
.
v
HOLLANDSE BIETSTUK /18.5
Steak gemaakt van biet met pompoencreme,
groenten van het seizoen, truffelroomsaus en frites
.
DRIEGANGEN VERRASSINGSMENU /28.5
De chef bepaald, maar we geven natuurlijk wel een
kleine hint!
Wij werken uitsluitend met verse ingrediënten, heeft u een
voedselallergie of diëetwensen? Wij houden graag rekening met u!

Desserts
.
ETON MESS /7.5
Appelcurd, meringues, kaneel ijs en slagroom
CHOCOLADE LAVA CAKE /7.5
Met vanilleijs en koekkruim
PECAN TAART /6.5
Met gezouten karamel ijs
KAASPLANKJE /9.5
3 verschillende kazen met kletzenbrood en
perenstroop
BONBON /3.5
Wat lekkers voor bij de koffie of thee

Gebak
.

Appeltaart /4.0
Taart van de dag /4.0
Slagroom /0.5

Meer
HIGH BIEREN OF HIGH WIJNEN? /25.5 p.p
Dat kan bij ons! 3 verschillende glazen met
bijpassende happen! Vanaf 2 personen.

BORREL & DRANKENKAART

LEF’S BORRELFEEST WARM /15.5
4 bourgondiër bitterballen, 2 kaasloempia’s, 2
sticky hotwings, calamares en uienringen met
diverse dips
LEF’S BORRELFEEST KOUD /15.5
Diverse vleeswaren, brood met smeersels, oude
kaas, olijven, cornichons en nootjes
BOURGONDIËR BITTERBALLEN /7.5
8 stuks met Mosterd
BROOD /6.5
Met gezoute roomboter en tomatentapenade
LEF’S LOADED FRIES /6.5
Met pestomayonaise en oude brokkelkaas
DE NACHO’S /9.5
Met guacamole, kaas, gehakt, bonen, mais,
paprika en crème frâiche
STICKY HOTWINGS /7.5
8 stuks
KAASLOEMPIA’S /7.5
8 stuks met chilisaus

v

CALAMARES /7.5
Met limoen aioli
UIENRINGEN /6.5
Met chilisaus

v

PSST! KLEINE TREK? /3.0
Bakje oude kaas, olijven of nootjes

v

Bieren
FUST: Kornuit /5% Wisselfust
Grimbergen blond /7% Delirium Tremens /8%
FLES: Duvel /8.5% Grimbergen dubbel /6.5%
La trappe tripel /8% La trappe quadrupel /10%
La chouffe /8% Mort subite kriek /4%
Wisselfles /0.0 Grolsch /0.0 Grolsch radler /2%
Delirium argentum IPA /7% Wisselfles

Fris

Coca-cola
Coca-cola zero
Sinas
7up
Cassis
Chaudfontaine rood
Bitter lemon
Ginger ale
Verse jus kleintje
Ginger beer

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
3.0
3.0

Appelsap troebel
Rivella
Chocomel
Fristi
Tonic
Chaudfontaine blauw
Liptonice tea
Liptonice tea green
Verse jus grote
Tomatensap

2.8
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
4.5
2.6

2.6
2.6
3.5
2.8
2.9
7.0

Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Koffie verkeerd
Flat White
Warme choco
Slagroom

2.6
3.0
3.0
2.9
3.8
3.0
0.5

Koffie etc.
Espresso
Koffie
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Speciale koffies

Wijn
Wit
Verdejos sauvignon blanc
Spanje | fris | fruitig

Glas/Fles
4.1/20.5

Chardonnay
Frankrijk | fruitig | hout gelagerd

4.3/21.5

Rood
Syrah
Spanje | kruidig | vol

4.1/20.5

Merlot
Frankrijk | dik | soepel

4.3/21.5

Rose
Grenache rosé
Frankrijk | sappig | licht

4.1/20.5

Bubbels
Amaluna spumante
Italie | bloemen | fruit

6.5/32.5

Lef’s wijn special
Vraag ernaar bij de bediening
Aperol spritz
Prosecco | Aperol | bruiswater

8.5

