BROODJES

Ambachtelijk desembroodje
Wit of meergranen

Sweet brie cheese

8.5

Broodje kip en gezond

7.5

Honing, walnoten, zongedroogde tomaatjes, slamelange

Gegrilde kipfilet, roomkaas, paprikaslierten, peppadew crème
en sla

Tonijn

7

Carpaccio

9

Huisgemaakte tonijnsalade, tomaat, rode ui, ei, augurk,
cocktailsaus

Truffel crème, Parmezaan, pijnboompitjes, slamelange

Huisgemaakte eiersalade

6.5

Gezond

6.5

Geheim recept

Boerenachterham, jong belegen kaas, komkommer, tomaat,
ei en cocktailsaus

Broodje ‘Oriëntal’

9

Pulled Pork

9

Broodje Lekker Gewoën

9

Dan Dan broodjes

9

Gebakken stukjes kip met spekjes en champignons
in een heerlijke zoete ketjapsaus

Ui, champignons, slamelange en bbq saus

Gebakken kipstukjes met ui, paprika, champignons
en chilimayonaise

2 mini brioche broodjes met spicey Dan Dan beef,
zoetzure pickles, uien crumble en gefermenteerde little gem

CLUB SANDWICHES
Gezond

9.5

Kip bacon

9.5

Boerenachterham, jonge kaas, tomaat, komkommer ei
en cocktailsaus

Gerookte kip, bacon, tomaat, komkommer en kerriemayonaise

Zalm tonijn

Gerookte zalm, tonijnsalade, ei, rode ui, komkommer,
zongedroogde tomaat en cocktailsaus

11

TOSTI’S, WRAPS & EIGERECHTEN
Ambachtelijk desembrood wit of meergranen
Alle gerechten met een * kunnen vegetarisch besteld worden

Tosti ham kaas*

5.5

Tosti Hawai*

6.5

Tosti Caprese

7

Tosti pulled Pork

7

Tosti geit

7

Tosti Rendang

8

Boerenachterham en jong belegen kaas

Boerenachterham, jong belegen kaas en ananas

Tomaat, pesto en buffelmozzarella

Pulled pork, atjar en bbq saus

Franse geitenkaas, jong belegen kaas, appel en vijgenchutney

Daging rendang, Russische salade

Wrap zalm

10

Gerookte zalm, rode ui, komkommer en cocktailsaus

Wrap kip

9.5

Wrap pulled Pork

9.5

Uitsmijter ham en/of kaas

8.5

Uitsmijter Lekker Gewoën

10.5

Kipreepjes, tomaat, komkommer, paprika, rode ui en chilimayonaise

Champignons, ui, slamelange en BBQ saus

3 heerlijk gebakken eieren met ham en/of kaas eronder,
op 2 sneetjes wit of bruin brood

4 heerlijk gebakken eieren met bacon, champignons en ui
Overbakken met kaas op 3 sneetjes wit of bruinbrood

Boerenomelet

Spekjes, paprika, ui en champignons

9.5

LUNCHPLANKJES
Keuze uit tomatensoep of soep van de maand
en keuze uit een desem wit, of meergranen

Vlees plankje

13.5

Vis plankje

13.5

Vega plankje

13.5

Soepje, carpaccio, rundvleeskroket

Soepje, gerookte zalm, garnalenkroket

Soepje, brie, groenten kroket

WARME
LUNCHGERECHTEN
Toast champignons

8.5

2 Kroketten met brood

8,5

Toast met kruidenkaas, champignons, ui, knoflook
en Provençaalse kruiden

Heerlijke ambachtelijke kroketten
Keuze: rundvleeskroket, groente kroket of garnalenkroket

Pasteitje

Rijkelijk gevuld korstbakje met kippenragout

Kipsaté

Spiesjes met gemarineerde kippedijen, satésaus, atjar,
kroepoek en brood (friet + 3.50)

8
16.5

KIDS LUNCH
Smeer 'm lekker zelf

3.5

Boterham ham of kaas

2.5

Snee kroket of frikandel

3.5

2 boterhammen met 2 zoetigheden naar keuze:
chocolade pasta, jam, hagelslag.

Broodje kroket of frikandel
Mini uitsmijter

1 snee met ham of kaas en 1 ei

Pancakes

2 stuks met poedersuiker en appelstroop

Kindertostie ham en of kaas
Tomatensoep klein

4
3.5
5
3.5
4

SALADES
Geserveerd met brood en boter
Met friet + 2.00

Carpaccio

13.5

Scampi

13.5

Caprese

13.5

Crispy chicken

12.5

Caesar salade

12.5

Salade geitenkaas

12.5

Gemengde sla, carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en truffelmayonaise

Gemengde sla, scampi’s, zongedroogde tomaat, komkommer,
rode ui, honing-mosterddressing

Gemende sla, buffelmozzarella, tomaat, pesto dressing

Gefrituurde kipkrokantjes, tomaat, komkommer, rode ui,
Parmezaan, honing-mosterd dressing

Gerookte kip, spekjes, croutons, Parmezaan, rode ui, tomaat,
komkommer en caesardressing

Gemengde sla, geitenkaas parels, tomaat, komkommer, rode ui,
ei, walnoten, pittenmix en honing-mosterd dressing

HUISGEMAAKTE
SOEPEN

FRIETBOETIEK

Worden geserveerd met brood en boter

Tomatensoep

6

Soep van de maand

6

Frietjes met gekruid gehakt

9.5

Frietjes met rendang

9.5

Frietjes met pulled chicken

9.5

Gekruid gehakt, spekjes, augurk, ui, Burgerrelish
en kaas uit de oven

Rendang, zoetzure pickles, kokos en gefrituurde uitjes

Pulled chicken, ui, paprika, champignons, salsa,
zure room en kaas uit de oven

OVEN KNAKKERS
Ambachtelijk desembrood wit of meergranen
Gegratineerd uit de oven

Sloppy Joe

9.5

Gekkiggeit

9.5

El Sombrero

9.5

Griekse God

9.5

Pulled pork, ui, champignons en BBQ-saus gegratineerd met kaas

HARTIGE
TUSSENDOORTJES

Geitenkaas, brie, stukjes perzik, pijnboompitten en truffelhoning
gegratineerd met kaas

Worstenbroodje

3.5

Saucijzenbroodje

3.5

Gekruid gehakt, ui, tomaat, nachos, zure room en avocadodip
gegratineerd met kaas

Pulled chicken, ui, paprika, champignons,gegratineerd met kaas
en gegarneerd met tomaat, komkommer, rode ui en tzatziki

BURGERS
Alle burgers zijn ook mogelijk
met friet en salade

+ 3.50

Amerika Special

Brioche bun met een 200 gr. Black Angus burger,
sla, tomaat, ui, augurk, cheddar kaas en burgersaus

BBQ Bacon Burger

Brioche bun met een 200 gr. Black Angus burger, sla, tomaat, ui,
augurk, cheddar kaas, bacon en smokey Bbq saus

9.5

10

Truffel Burger

10.5

Tex Mex Burger

11.5

Wagyu Burger

13.5

Greek Burger

10.5

Crispy chicken Burger

10.5

Pulled pork Burger

13.5

Veggie Burger

11.5

Brioche bun met een 200 gr. Black Angus burger, sla, tomaat,
ui, augurk, Parmezaanse kaas en truffelcrème

Brioche bun met een 200 gr. Black Angus burger, sla, tomaat,
ui, augurk, cheddar kaas, nachos, guacamole en zure room

Brioche bun met een 150 gr. Wagyu burger, sla, tomaat, ui,
augurk, cheddar kaas, bacon, gebakken uitjes, serranoham
en burgerrelish

Brioche bun met een 150 gr. crispy chickenburger, sla, tomaat,
ui, augurk en tzatziki

Brioche bun met een 150 gr. crispy chickenburger, sla, tomaat,
ui, augurk, zongedroogde tomaat en pesto mayonaise

Brioche bun met een 200 gr. Black Angus burger, pulled pork,
tomaat, augurk, cheddar kaas en bbq saus

Brioche bun met Raw NoBeef burger, sla, tomaat, ui, augurk,
cheddar kaas en chilimayonaise.

PIZZA
Margherita

Tomaat, mozzarella, Parmezaan, basilicum

Funghi

Tomaat, mozzarella, champignons, oregano

7.5
8

Quattro Stagioni

9.5

Prosciutto

8.5

Pepperoni

8

Tomaat, mozzarella, ham, salami, champignons, olijven, oregano

Tomaat, mozzarella, champignons, proscuitto, oregano

Tomaat, mozzarella, pikante salami, oregano

Tonno

9.5

BBQ chicken

9.5

Tomaat, mozzarella, tonijn, rode ui, oregano

Tomaat, mozzarella, kip, paprika, champignons, bbq saus

Tropicana

Tomaat, mozzarella, ananas, ham, oregano

Lekker Gewoën

Tomaat, mozzarella, gerookte zalm, proscuitto, gorgonzola, oregano

Vegetaria

Tomaat, mozzarella, champignons, paprika, rode ui, olijven, oregano

9
12.5
9.5

MAANDMENU
27.5
VOORGERECHT
Tomatensoep
of

Gegrilde kalfsmuis met tonijnmayonaise, zongedroogde tomaatjes en kappertjes
of

Gravad lachs, in dille gemarineerde gerookte zalm met mosterd-dille saus en aardappelsalade
of

Bietencarpaccio met parels van geitenkaas, notenmix en pestocrème

HOOFDGERECHT
Spies van diamanthaas met huisgemaakte stroganoffsaus
of

Parelhoen suprême met dragonjus
of

Zeebaarsfilet met rivierkreeftstaartjes en choronsaus
of

Canneloni met ricotta en spinazie, tomatensaus en mozzarella

NAGERECHT
Koffie of thee
of

Pastel de nata, luchtig warm bladerdeeg gebakje met banketbakkersroom met karamelroomijs en slagroom
of

Bastogne parfait met een drupje caramelsaus en slagroom
of

Crème brûlée met vanille-ijs en slagroom

HUISGEMAAKTE SOEPEN
worden geserveerd met brood en boter

Tomatensoep

6

Soep van de maand

6

VOORGERECHTEN
Broodplankje

7

Ambachtelijk desembrood met smeersels

Rundercarpaccio

12.5

Oesterzwamcarpaccio

12.5

Caprese

12.5

Noorse combinatie

12.5

Visserspalet

12.5

Pijnboompitten, Parmezaanse kaas, slamix en truffel crème

Parmezaanse kaas, crispy shi-take, slamix en truffel crème

KINDERMENU
“Lekker Gewoën” voor de kleintjes

Klein kopje tomatensoep
Friet met snack, saus en appelmoes
Keuze uit: kroket, frikandel, bitterballen of kipnuggets
IJs verrassing

Buffelmozzarella, pomodori tomaat, slamelange en pesto dressing

8.5

Warm gerookte Noorse zalm, Noorse garnaaltjes,
aardappelsalade en limoen crème

Gerookte zalm, Noorse garnalen, gerookte paling, surimisalade
en cocktailsaus

HOOFDGERECHTEN
VLEES

Geserveerd met friet of gebakken aardappels, warme groenten en salade

Saté

17.5

Schnitzel (kip of varken)

17.5

Huis gemarineerde kippedijen met satésaus, atjar en kroepoek

Schnitzel van 200 gram met champignons, ui en paprika,
gegratineerd met kaas

18.5

Spareribs

18.5

Kalfssukade

18.5

Tournedos

27.5

Rib Eye

22.5

Knoflooksaus en chilisaus

Gegaard in truffeljus

Biefstuk van de haas met saus naar keuze

Doorregen rib-eye steak met smaakvol vet, saus naar keuze

Mixed Grill

Variatie van onze vleesgerechten met 3 koude sausjes

Surf en turf

Rib-eye steak met gambaspies en een rode wijnsaus

Ossobucco zonder bot
Ratatouille, jus de veau

Saus keuzes

Champignon-roomsaus, satésaus, stroganoffsaus, pepersaus,
truffeljus en kruidenboter

Geserveerd met friet of gebakken aardappels, warme groenten en salade

Zalmfilet

20.5

Slibtong

17.5

Op de huid gebakken met een romige vissaus waarin
Noorse garnaaltjes

2 slibtongetjes met ravigotesaus

Varkenshaas

Medaillons van de haas met saus naar keuze

VIS

22.5
24.5
20.5

VEGETARISCH
Pasta met geitenkaas

18

Groenten quiche

18

Vegetarische Lasagne

18

Penne met geitenkaas, pesto-roomsaus, pijnboompitten en groenten

Tomatensaus, roergebakken groenten

Overgoten met tomatensaus en gegratineerd met mozzarella

NAGERECHTEN

KOFFIE & THEE

Dame blanche

6.5

Thee

2.40

Sweet pineapple

7.5

Verse munt thee

3.75

Wereldse kazen

8.5

Koffie, espresso

2.40

Cappuccino

2.65

Latte Machiato

2.85

Panna Montata

2.85

Flavoured koffie

2.75

Flavoured cappuccino

2.90

Vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom

Sousvide gegaarde ananas, caramelsaus, citroenijs,
crumble en slagroom

Met vijgenbrood en rode ui compote

Sorbet classic

6.5

Luikse wafel (seizoen)

7.5

3 bolletjes ijs, fruitcocktail, aardbeiensaus, 7-up en slagroom

Met aardbeien en slagroom

Bastogne parfait
Met caramelsaus

verschillende smaken

koffie met slagroom

6.5

met een smaakje naar keuze: karamel, hazelnoot, vanille, kaneel,
witte chocolade en amaretto

met een smaakje naar keuze: karamel, hazelnoot, vanille, kaneel,
witte chocolade en amaretto

Dom Coffee

7

Edinburgh Coffee (met Drambuie)

7

French Coffee

7

Irish Coffee

7

met Grand Marnier

met Jameson whiskey

Italian Coffee

7

Spanish Coffee

7

met Amaretto

met Liquer 43

BORRELKAART
Chorizo kroketjes (5 stuks)

7.5

Kipkrokantjes (5 stuks)

7.5

Frietje truffelmayonaise

3.5

Mini frikandellen (12 stuks)

5.5

Met chilidip

Met cocktailsaus

Portie bitterballen (10 stuks)

6

Portie gemengde snacks (10 stuks)

6

Kipkluifjes (5 stuks)

6

Inktvis ringen (6 stuks)

6

Met chilisaus

Broodplankje

7

Risottini (6 stuks)

6

Ambachtelijk desembrood met smeersels

Bitterballen gevuld met risotto in de smaken
tomaat-mozzarella en truffel-paddenstoel

Borrelplank Lekker Gewoën (2 personen)
Olijven, nootjes, Spaanse worst, gehaktballetjes,
smeersels, 4 risottinis, inktvisringen en brood

16

WITTE WIJN
Confidencia, Airén-Verdejo

Deze wijn heeft een lichtgele kleur met een
vleugje groen. In de neus bloemig met hints
van appel en peer. De smaak is fruitig,
fris en droog.
Wijnhuis
Kleur
Land
Druivenras
Smaak

WITTE WIJN
4.2

22.5

Pinot blanc

Wijnhuis
Kleur
Land
Druivenras
Smaak

Walraven Sax selectie
Wit
Spanje
Airén, Verdejo
Fris, fruitig, elegant

Deze wijn heeft een mooie, gele kleur.
De wijn heeft een open karakter met in de neus
aroma’s van citrus en grapefruit.
De mooie ‘vettige’ structuur is goed in balans met
de zuren van de wijn.
Wijnhuis
Kleur
Land
Gebied
Druivenras
Smaak

22.5

Een fruitige wijn met in de geur perzik en
groene appeltjes. De afdronk is friszoet

4.2

Walraven Sax selectie
Wit
Duitsland
Mosel
Blend van verschillende druivenrassen
Zacht, fruitig, zoet

22.5

4.25

24.5

4.2

22.5

De sappige, lekker lichte sauvignon blanc heeft een transparante tint met
groengele fonkling. Aroma’s van passievrucht, meloen en ananas worden
aangevuld met het pittige van groene paprika en citroengras.
Wijnhuis
Kleur
Land
Druivenras
Smaak

Walraven Sax selectie
Wit
Frankrijk
Pays d’Oc
Cardonnay
Zacht, fruitig, fris

St. Kilian Bereich Bernkastel QBA

Wijnhuis
Kleur
Land
Gebied
Druivenrassen
Smaakwijzer

4.2

28.5

Trimbach
Wit
Frankrijk (Elzas)
Pinot blanc
Fris, fruitig, sappig

Sauvignon blanc
Croix D’or, chardonnay

5.25

Deze bleke wijn kent een aroma van lentebloesem en heeft een levendig
mondgevoel door de combinatie van sappigheid en pittigheid.

Drostdy Hof
Wit
Zuid Afrika (Stellenbosch)
Sauvignon blanc
Zacht, fruitig, fris

ROSÉ WIJN
Crois D’or, Syrah rosé

Deze wijn heeft een mooie, sprankelende roze kleur.
In de neus aroma’s van bosbessen en veldbloemen.
In de mond een zachte wijn met een soepele en
frisse smaak.
Wijnhuis
Kleur
Land
Druivenras
Smaak

Walraven Sax selectie
Rosé
Frankrijk
Pays d’Oc
Zacht, fruitig, fris

RODE WIJN
Conficencia, Tempranillo Tinto

Een prachtige rode wijn met paarse nuances,
De geur is door de tonen van onder andere kersen
typerend voor de Tempranillodruif.
In de smaak helder rood fruit.
Wijnhuis
Kleur
Land
Gebied
Druivenras
Smaak

4.2

22.5

Walraven Sax selectie
Rood
Spanje
Pays d’Oc
Tempranillo
Elegant, fruitig, soepel

Crois D’or, Merlot

Een pittige en karakteristieke merlot met een mooi,
dieprode kleur. In de neus heeft de wijn aroma’s van
zwarte bessen en bramen. De smaak is rijk en zeer
zacht met tonen van aardbei en zoethout. De wijn
heeft een ronde en zachte afdronk.
Wijnhuis
Kleur
Land
Druivenras
Smaak

PROSECCO

Walraven Sax selectie
Rood
Frankrijk
Pays d’Oc
Soepel, fruitig, verfijnd

Brioso, Prosecco Frizzante

De kleur is zacht strogeel. In de neus fruitige
aroma's zoals tonen van appel en peer. Verder nog
tonen van witte bloesem. In de smaak mooie zuren
in combinatie met een zachte mousse.
Wijnhuis
Categorie
Kleur
Land
Gebied
Druivenrassen
Smaak
Vinificatie

4.2

22.5

Walraven Sax selectie
Mousserend
Wit
Italië
Treviso
Glera
Fris, fruitig, verfijnd
Charmat-methode

4.45

24.5

Brunchen bij
Brasserie Lekker Gewoën
Iedere zondag van 11.00 tot 13.30 uur serveren een
uitgebreid en luxe brunchbuffet.
Scan de qr-code of bezoek
www.brasserielekkergewoen.nl/brunchbuffet
voor meer informatie en reserveren.
PRIJZEN
KIDS T/M 3 JAAR

GRATIS

KIDS 4 T/M 7 JAAR

13.5

KIDS 8 T/M 11 JAAR

17.5

VANAF 12 JAAR EN VOLWASSENEN

24.5

Tapasavond bij
Brasserie Lekker Gewoën
Gezellig met vrienden en familie genieten bij
Brasserie Lekker Gewoën tijdesn onze tapasavond.
Onbeperkt eten van kleine wereldse gerechtjes.
Scan de qr-code of bezoek
www.brasserielekkergewoen.nl/tapasavond
voor meer informatie en reserveren.
Heeft u een bepaald dieet of allergie,
laat het ons weten.
PRIJS EXCLUSIEF DRANK

27.50

ASPERGE
SPECIALITEITEN
VOORGERECHTEN
Rauwe ham/asperges

9.5

Salade van asperges, ei, krieltjes, rauwe gerookte ham en slamelange

Gerookte zalm en asperges

Gerookte zalm, scharrelei, dilleroom en witte asperges

Soep

10.5
5.5

Fluweelzachte crème van asperges, met een garnituur van ham en ei
(ook vegetarisch te bestellen)

HOOFDGERECHTEN
Asperges op Limburgse wijze

18.5

Zalmfilet

20.5

Kalfsribeye

23.5

Geserveerd met gekookte ham, ei, krielaardappelen
en gewelde boter (ook vegetarisch te bestellen)

Op de huid gebakken, geserveerd met een Hollandaisesaus
en witte asperges

Rosé gebraden kalfsribeye vergezeld van een truffeljus
en witte asperges

NAGERECHTEN
Aardbeien Romanoff

Vanille roomijs, verse aardbeien, romanoffsaus en slagroom

WIJNTIP
7.5

Pinot blanc

5.25

28.5

Sauvignon blanc

4.25

24.5

Wijnhuis: Trimbach

Wijnhuis: Drostdy Hof

