sandwiches

salades

vers afgebakken brood van Jordy’s

Oud Rotterdamse Kaas vega 		

— 6,5

rotterdamse pit met tuinkers en krotenmosterd

Gerookte zalm 			

—9

duurzaam gekweekte zalm met avocado en

SALADE GEITENKAAs vega

— 10,5

gemengde salade met dadels, pecannoten,

speltmacaroni vega

mozzarella di bufala, pommodori tomaten en

Entrecôte 				— 9,5

CaeSAR SALAD

huisgemaakte pesto van basilicum

carpaccio van gegrilde entrecôte uit de green

romeinse sla, gerookte kipfilet, ceasar

egg met bearnaisemayonaise

dressing, croutons, ei, spekjes en parmezaan

— 11,5

en zongedroogde tomaatjes

filet americain met ei, ui en truffelmayonaise

— 8,5

tuna niçoise

— 14,5

tonijnsalade 				— 7,5

iberico 				— 9,5

huisgemaakte tonijnsalade met cornichons en

op de green egg geroosterde iberico met

kappertjes

een huisgemaakte barbecuesaus van rode

BULGUR SALADE vega

peper, komijn en mosterd

bulgur salade met spinazie, geraspte kaas,

specials

— 12,5

gemengde salade met gebakken paddestoeltjes,

— 14,5

met frites

tonijnsalade en garnalenkroketje

vlees/ 					— 12,5

CROQUE chevre			 — 8,5

brood van jordy’s met filet americain, gegrilde

met geitenbrie, rauwe ham, walnoten en een

entrecôte en rotterdamse croquet

dip van honing en thijm

brood van jordy’s met geitenbrie, tomatensalsa

SATE VAN kipfilet			

en een groentekroket

gegrilde sate van kipfilet met atjar, kroepoek en

warm

— 16,5

—8

rotterdamsche croquetten op brood

vega

holtkamp groentekroketten

— 8,5
— 12,5

garnalenkroketjes op toast

frites

DSL klassieker met bacon, gerookte kip,

DSL BURGER				— 16,5

huisgemaakte tomatensoep met verse pesto

vega

— 5,5

komkommer, tomaat, sla en cocktaildressing

XL burger(200 gr.) van black angus rund met

huisgemaakte wekelijks wisselende soep

vega

— 5,5

kaas, ui en tomaat op een briochebroodje met

uitsmijters

— 10,5

DSL klassieker, 2 pita broodjes gevuld met

frites

gebraden kip en onze overheerllijke

Vega burger vega 			

chilimayonaise

huisgemaakte vegetarische burger van pompoen,
rode kool, kidney beans, ui en courgette met
paprika tappenade en frites

wij informeren u graag over allergenen maar kunnen u
niet garanderen dat onze producten geen allergenen bevatten

— 4,5

CITROEN-MERENGUE

— 4,5

CHOCOLADE-TRUFFEL

— 4,5

koekela
donkere mousseachtige chocolade
taart met een vleugje rum op een
harde wener bodem
en afgewerkt met franse ganache

soepen

clubsandwich			 — 10,5

KIP IN THE POCKET			

WORTEL-NOTEN

koekela
met vers geperst citroensap, crème
fraîche en afgewerkt met een dikke
laag luchtige schuim

croquetten

vega/ 					— 10,5

onze huisgemaakte appeltaart, met
elstar appel, rozijnen, kaneel, noten
melange en een vleugje amaretto
siroop... de allerlekkerste!
koekela
taart van geraspte wortel, walnoten,
rozijnen en een vleugje kaneel met
cream cheese topping

serranoham en gorgonzola

gegrilde bavette (140 gr.) met rucola,

brood van jordy’s met gerookte zalm,

—4

APPELTAART

SALADE PADDESTOELTJES

pijnboompitten en truffelmayonaise

met frites en appelmoes

— 10,5

en munt

vis/ 					— 14,5

— 7,5

taarten

een klassieke vinaigrette

komkommer, pompoenpitjes, kikkererwten

STEAK SANDWICH 			

met groenten

gemengde salade met geroosterde tonijn,
haricot verts, ei, ui, ansjovis, olijven en

chef’s specials

—5

kroket (kan vega)
of kipnuggets

Humus vega 				— 7,5
Filet American 			

—3

met kaas, ham, jam of gebakken eitje

warme geitenkaas

— 7,5

huisgemaakte humus met gegrilde groenten

boterham van Jordy’s

appelstroop, blauwe druiven, rode biet en

een dille /limoen dressing

buffel mozzarella vega 		

kinderen voor de kleintjes (tot 10 jaar)

— 14,5

naturel

—7

kaas/ham of spek

— 7,5

kaas en ham of spek

—8

DSL(rauwe ham/kaas/tomaat)

—9

omelet gerookte zalm en bieslook

— 10,5

lunch

van 12:00 tot 16:00 uur

www.deschonelei.nl

010 - 21 21 555

