
PATÉ 
met stokbrood

of
GEKOOKT EITJE *

met mayonaise
------------------

BIEFSTUKJE
frites en appelmoes

of
PENNE *

olijfolie, kaas en tomaatjes
of 

KROKET (VLEES OF KAAS)
frites en appelmoes
------------------

KINDERIJS
vanille-ijs, slagroom en spikkels

kindermenu 15

 * = vegetarisch
..........

We werken zoveel mogelijk met 
dagverse producten. Hierdoor 

kan het gebeuren dat,
gedurende de avond, gerechten 
beperkt of niet meer voorradig 

zijn. 
.........

Heeft u een allergie? Meld het 
ons.

GEKOOKTE EITJES * 6
Franse mayonaise en pruimtomaatjes

ROMIGE GARNALENSOEP 9
cognac en peterselie

BOERENPATÉ 8
rode uiencompote

HALVE AVOCADO 10
roze garnaaltjes, appel en sherrymayonaise

CHARCUTERIE 9
Venkelsalami, Belgische bosham en Mortadella met 

cornichons en zilveruitjes
 

WIJNGAARDSLAKKEN 9
half dozijn met knoflookboter uit de oven

FRANSE UIENSOEP * 7
Gruyère croutons en Pastis

GEROOKTE ZALM 8
dragonmayonaise en kappertjes

WISSELEND VOORGERECHT
twee-wekelijks wisselend voorgerecht

VOORGERECHTEN

RESTAURANT & BAR

J

SALADE EENDENMAAGJES 10/19
croutons, zilveruitjes, cornichons, ei en vinaigrette 

(klein of groot)

SALADE GEITENKAAS * 10/19
druiven, pruimtomaatjes, croûtons, walnoten

en vinaigrette (klein of groot)

SALADES

VLAAMSE STOOFPOT 19
runder sukade gestoofd in Leffe Brune en krieltjes

PENNE ARABIATA * 16
tomaten, gefrituurde aubergine, olijven, knoflook en rode 

pepers

GEBAKKEN ZALMFILET 21
mierikswortelmayonaise, rode bietjessalade en krieltjes

GEKONFIJTE EENDENBOUT 22
gepofte knoflookjus, linzen, ui en spek en salade

PARIJS SCHARRELKIPPETJE 21
met citroen en tijm, frites en salade

STEAK TARTAAR 23
(rauw, zoals het hoort) met bijpassend garnituur, frites en 

salade

WISSELEND HOOFDGERECHT
twee-wekelijks wisselend gerecht

HOOFDGERECHTEN

BOERENPATÉ
rode uiencompote

of
GEROOKTE ZALM

dragonmayonaise en kappertjes
of

FRANSE UIENSOEP *
Gruyère croutons en Pastis

of
WISSELEND VOORGERECHT

twee-wekelijks wisselend voorgerecht
------------------

GEGRILDE RUMPSTEAK +2
met keuze uit: knoflookboter, beurre de Paris

of groene pepersaus, frites en salade
of

SALADE GEITENKAAS -2
druiven, pruimtomaatjes, croûtons, walnoten

en vinaigrette
of

GEBAKKEN ZALMFILET
mierikswortelmayonaise, rode bietjessalade en krieltjes

of
WISSELEND HOOFDGERECHT

twee-wekelijks wisselend hoofdgerecht
------------------
KAASBORDJE +3

of
CHOCOLADE MOELLEUX

of
CRÈME BRÛLÉE

of
WISSELEND DESSERT

twee-wekelijks wisselend dessert
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MENU’S

van de grill
180 GRAM RUMPSTEAK 22

250 GRAM ENTRECÔTE ** 26

 300 GRAM RIB-EYE ** 29

700 GRAM CÔTE DE BOEUF 59 ** (twee personen)

Deze gerechten worden geserveerd met frites
en salade. Keuze uit knoflookboter, beurre de Paris of

groene pepersaus

kaasfondue
Kaasfondue met een uitgebreid garnituur * 20

Keuze uit de smaken:

  ●naturel ●geitenkaas (+3)
  ●pikant  ●blauwe kaas (+3)

PROMOS
Kaasfondue avond

Elke woensdagavond: 
kaasfondue voor slechts 

15 euro

Flesjesavond

Elke donderdagavond:
van 18 tot 21 uur alle 

flessen wijn voor
20 euro per fles.

Van 21 tot 0 uur alle 
flesjes speciaalbier voor

3 euro per flesje

Jarigen eten gratis

Op uw verjaardag krijgt 
u tijdens het diner het 
hoofdgerecht van LEF.

Wel even voor het
bestellen melden en uw 

id-bewijs tonen.
Gerechten met ** zijn 

uitgesloten.

Elke zondagmiddag:
Tante Paprika bij LEF om 
samen met kinderen te 
knutselen aan de lange 

tafel voorin.
Ouders, u kunt dan heer-
lijk ongestoord borrelen.
Vanaf 4 november elke 

zondag van 14 tot 17 uur.

TA

NTE PAPRIKA

frites met mayonaise 4
gemengde salade 5

stokbrood met boter 3
linzen met spek en ui 5

krieltjes met boter uit de oven 4
penne met olijfolie en Parmezaanse kaas 5

BIJGERECHTEN

Diner: alle dagen 17 uur
Lunch: don t/m zon 12 uur


