HIGH TEA

Voor meer informatie zie achterkant van deze kaart

HIGH TEA

SCONES
2 scones, clotted cream, lemoncurd, aardbeienjam

4,95

LEONIDAS BONBONS

(ook suiker-, gluten- en lactosevrij)
1 leonidas bonbon
6 leonidas bonbons

GEBAK UIT EIGEN KEUKEN

Appeltaart komt elk uur vers uit de oven
Appeltaart met slagroom
Monchoutaart
Leonidas moorkop
Brownie

19,95 p.p.

19,95

0,75
3,00
3,25
3,95
3,25
3,25
2,50

De high tea is uit Engeland afkomstig, deze bestaat uit kleine hapjes die op
het platteland aan het eind van de middag werden geserveerd om de honger
te stillen. Bij ons in de lunchroom kunt u de high tea de hele dag bestellen en
serveren wij voor diegene die niet van thee houden ook koffie.
Wij serveren 6 zoete en 6 hartige hapjes.

HIGH DINER

23,50 p.p.

De high diner serveren wij op de vrijdagavond en bestaat uit een 6 gangendiner met 2 drankjes ( geen sterke drank) naar keuze.
soep

•

amuse

•

MAISON KELDER GEBAK
Hazelnoot slagroom
Hazelnoot creme vanille
Hazelnoot creme mocca
Hazelnoot creme chocolade

keuze uit een kleine salade

•

3,50
3,50
3,50
3,50

keuze uit 3 soorten pastei

•

keuze uit een klein hoofdgerecht

•

GEBAK VAN DE BANKETBAKKER
Advocaat gebakje
Chipolata gebak
Chocolade baveroise met framboos
Zwitserse punt
Gebak van de dag

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

ZOETIGHEDEN
Plak cake
Croissant met aardbeienjam en roomboter
Warm suikerbrood met kaneel

1,50
2,50
2,50

WAFELS
Wafel met poedersuiker en roomboter
Wafel met poedersuiker en slagroom
Wafel met warme kersen en slagroom

4,95
5,95
6,95

GRIEKSE YOGHURT
Griekse yoghurt met honing en walnoot

IJSKAART

Vraag om de ijskaart, daarin vindt u al onze smaken
van 1 bolletje tot luxe ijscoupes.

Voor de high diner moet gereserveerd worden.
Op andere avonden van de week is de high diner alleen mogelijk als uw groep
uit minimaal 30 personen bestaat, dus uitermate geschikt voor een personeelsuitje of een feestje. In de zomer heeft u zelfs de tuin tot uw beschikking.
Voor groepen is het mogelijk om voor € 29,95 een high diner met onbeperkt
drankjes (geen sterke drank) te bestellen.

KLEIN ONBIJT € 7,95
koffie of thee
vers sinaasappelsap
klein glaasje yoghurt
gekookt ei
croissant

ONBIJT € 12,50
onbeperkt koffie of thee
vers sinaasappelsap of prosecco
klein glaasje yoghurt
gekookt ei
croissant
luxe broodje of uitsmijter naar eigen keuze

OPENINGSTIJDEN:
4,95
5,95
6,95

POFFERTJES
Poffertjes met poedersuiker en roomboter
Poffertjes met vanille-ijs
Poffertjes met vanilleijs en leonidas chocoladesaus

We eindigen met koffie/thee en 4 leonidas bonbons,
die u zelf mag uitzoeken in onze chocolaterie.

tot 12.00 uur

3,95

Maandag t/m zaterdag
vrijdag
zondag

van 9.00 tot 18.00 uur
van 9.00 tot 22.00 uur
van 10.00 tot 17.00 uur

ADRES
Lunchroom leonidas
Choorstraat 24
2611 JG Delft
tel: 015- 2157821
www.lunchroomleonidasdelft.nl
facebook.com/lunchroomleonidas
info@lunchroomleonidasdelft.nl

Graag tot de volgende keer.

En loopt u ook eens binnen bij onze buren, Chocolaterie
Leonidas voor een bonbonnetje en Georg Jensen Damask voor
tafellinnen, kristal, porselein en o.a. alle VacuVin produkten.

vanaf 12.00 uur

TWAALF UURTJE € 15,00
soep naar keuze
3 kleine broodjes met 3 soorten beleg
drankje naar keuze (koffie,thee,wijn,bier,sap)

BRUNCH € 22,50

vanaf 6 personen
soep naar keuze
broodjes
luxe beleg
kroketjes
vers sinaasappelsap of prosecco
onbeperkt thee en koffie
Bij vertrek mag u p.p. 2 bonbons
uitzoeken in onze chocolaterie

KOFFIE		
SOEPEN
Alle koffie kan caffeine- of lactosevrij geserveerd worden
Koffie / dubbele koffie
2,10 / 2,95
Espresso / dubbele espresso
2,10 / 2,95
Cappuccino / dubbele cappuccino
2,20 / 3,25
Koffie met slagroom
2,95
Mokka koffie
4,95
Irisch kofiie
5,95

THEE

Kies uw smaakje uit het theeboekje
Thee per glas
Onbeperkt thee voor 1 persoon
Onbeperkt thee voor 2 personen

2,00
2,95
5,90

WARME CHOCOLADEMELK
Chocolademelk / chocolademelk met slagroom
Voor de kleintjes chocolademelk niet te warm

2,75 / 3,50
2,00

MELKDRANKEN
Melk / Karnemelk
Fristi / Nutricia

1,75
2,00

FRISDRANKEN
Cola
Cola light
Fanta
Sprite
Cassis
Tonic
Bitter lemon
Rivella
Ginger ale
Lipton ice tea (ook groen) - 500 ml
Chaudfontaine rood of blauw - 500 ml

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
2,95
2,95

SAPPEN
Vers sinaasappelsap
Tomatensap
Mangosap

2,95
2,50
2,50

BIER

(van de tap) Jupiler		
2,25
Wisseltap
2,95 - 3,50
(uit de fles) Alcoholvrij bier: malt / wit		
2,25
Leffe blond / Leffe donker / Hoegaarden rosé 2,95 - 3,50

WIJN
Huiswijn:rood / rosé / wit
Prosecco
Fles huiswijn of Prosecco

3,50
3,50
17,50

LIKEUREN
Amaretto / Baileys / Cointreau / Tia Maria

3,00

STERKE DRANKEN
Rum / Jenever / Whisky

3,00

Champignon soep
Heldere kippensoep
Kerriesoep
Mosterdsoep
Paprikasoep
Spinazie-basilicumsoep
Tomatensoep
Vissoep
Seizoen soep: zie krijtbord

UITSMIJTERS /OMELETTEN
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

SOEP EN LUNCH

bovengenoemde soepen met een luxe broodje
naar eigen keuze, zie hieronder.

9,95

kaas, tomaat, ui, spek
4,95
4,95
4,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,95
7,95
7,95

7,95
7,95
7,95
7,95
7,95

PASTEITJES			
Rundvleespastei
Champignonpastei
Vispastei

5,95
5,95
5,95

OPEN TOSTI’S			
Keuze uit wit of bruin brood
Kaas
Kaas / ham
Kaas / tomaat / bieslook
Kaas / gember
Kaas / roomkaas / chilisaus
Kaas / ananas
Kaas / ham / ananas

9,95

Turks brood, geserveerd als een pizza met champignons,

KROKETTEN LUNCH		
Geserveerd met brood of frites en salade
Rundvleeskroketten
Satékroketten
Groentenkroketjes
Geitenkaaskroketjes
Garnalenkroketjes

LUNCH SPECIALITEITEN
		
Wrap, geserveerd met oostersekip

LUXE BROODJES

Keuze uit waldkorn / Italiaanse bol of
sneetjes gluten / lactose vrij brood / toast
Broodje boerenkaas
Broodje boerenham met honingmosterdsaus
Broodje gezond
Broodje met tonijnmousse
Broodje filet americain met ui en ei
Broodje warme brie met honing, pijnboompitten
Broodje koude brie
Broodje kroket: keuze uit diverse soorten kroket
Broodje gerookte zalm
Broodje rosbief met pesto en pijnboompitten
Broodje van de maand: zie krijtbord

Keuze uit wit / bruin brood / toast of gluten/lactose vrij
brood
Naturel
5,95
Ham
6,95
Kaas
6,95
Spek
6,95
Ham / kaas
7,95
Rosbief
7,95
Feta / tomaat / pesto
7,95
Gerookte zalm
8,95

4,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

12,50

Leonidas plankje, met diverse vleeswaren, kazen en 		
“smeerseltjes”

12,50

SALADES

Salade wordt geserveerd met een warm afgebakken broodje

Griekse salade gevuld met: Tomaat, feta, komkommer, tomaat,

10,95
ui, olijven, huisgemaakte dressing
Tonijnsalade gevuld met: tonijn, ei, komkommer, sla, ui
10,95
tomaat, tonijnmousse.
Carpacciosalade van rosbief met huisgemaakte pesto,
10,95
komkommer, tomaat en truffelmayoniase
Geitenkaassalade gevuld met: lauw warme geitenkaas,
10,95
honing, pijnboompitten, komkommer, tomaat
Wisselende salade: zie krijtbord
		

KEINE HAPJES		

Saucijzenbroodje
2,95
1 kroket
2,95
1 kroket op een snee brood
4,95
1 portie frites
2,95
1 portie frites met 1 kroket
4,95
2 gebakken eieren op een snee brood
4,95
		

VOOR BIJ DE BORREL
8 bitterballen
4 groenten kroketjes
4 geitenkaas kroketjes
4 smeerseltjes op brood

HIGH DINNER

Voor meer info zie achterkant van deze menukaart

4,95
4,95
4,95
4,95

