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Brood
Broodjes worden geserveerd met gemengde sla
Gezond

7,75

ham / kaas / rode ui / tomaat / ei / komkommer / paprika

Filet Americain Martino

7,95

rode ui / augurk / pittige ketchup saus

Geitenkaas

8,95

komkommer / walnoten / honing

Carpaccio

9,25

Parmezaanse kaas / pijnboompitjes / truffelmayonaise

Vitello Tonato

9,25

fricandeau / tomaat / kappertjes / tonijnmayonaise

Clubsandwich kip op tijgerbol

9,25

bacon / eiersalade / tomaat / huisgemaakte friet

Clubsandwich zalm

9,25

gekookt ei / rode ui / kappertjes / olijven / cocktailsaus

Krokante kip

9,25

paprika / rode ui / zongedroogde tomaten / zachte chilisaus

Brie

8,25

walnoten / toffee van honing en wortel

Schnitzelreepjes
rode ui / zongedroogde tomaten / truffelmayonaise

9,95

Brood
Broodjes worden geserveerd met gemengde sla
Tonijn

8,25

rode ui / ei / kappertjes / avocado / cocktailsaus

Varkenshaasreepjes

9,95

gewokte groente / zoetzure saus

Ham en/of Kaas
Huisgemaakte Eier

/ Rosbief / Kalkoen filet
/ Tonijn / Kip-kerrie salade

4,50
5,25

Wraps
Zalm

8,95

kruidenkaas / gemengde sla / rode ui / pijnboompitjes

Carpaccio

8,95

kruidenkaas / gemengde sla / Parmezaanse kaas /
pijnboompitjes / pesto

Kalkoen

8,95

kruidenkaas / gemengde sla / Parmezaanse kaas /
spek / truffelmayonaise

Gerechten met

zijn vegetarisch óf vegetarisch te bestellen

Tosti’s
Tosti ham en/of kaas

5,95

Tosti brie

6,95

walnoten / honing

Tosti gehakt

7,50

rode ui / chilisaus / kaas

Tosti kip

7,95

rode ui / kaas / avocado / barbequesaus

Soepen
Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter
Tomatensoep

5,25

Dagsoep

Dagprijs

Allergie of speciale wensen?
LAAT HET ONS EVEN WETEN.

Gerechten met

zijn vegetarisch óf vegetarisch te bestellen

Uitsmijter / Omelet
Alle gerechten worden geserveerd met boter en gemengde sla
Uitsmijter ham en/of kaas

8,75

Uitsmijter rosbief

8,75

Uitsmijter bacon en/of kaas

8,75

Uitsmijter carpaccio

10,25

Omelet ham en/of kaas

9,75

Boerenomelet

9,95

Twaalf uurtje

8,95

drie sneeën brood / kroket / gebakken ei / ham / kaas

www.lkkrenzo.nl
facebook.com/lkkrenzo
tel: 0492 72 49 80

Gerechten met

zijn vegetarisch óf vegetarisch te bestellen

Salades
Kalkoen

13,95

gebakken spek / parmazaanse kaas / pijnboompitjes /
tomaat / truffelmayonaise

Geitenkaas

13,95

walnoten / komkommer / gebakken spek / avocado /
compote van rode ui

Krokante kip

13,95

rode ui / paprika / tomaat / chilisaus

Carpaccio

13,95

Parmezaanse kaas / pijnboompitjes / truffelmayonaise

Scampi (5 stuks)

14,95

rode ui / tomaat / limoen- wasabimayonaise

Thaise beef

14,95

limoen / sereh / zoetzure komkommer / rode ui / lente ui /
sesam / soja dressing

Caesar Salad

14,95

kip / tomaat / ei / Parmezaanse kaas / croutons / caesardressing

Vitello Tonato

14,95

fricandeau / zongedroogde tomaat / kappertjes / tonijnmayonaise

Tonijn
rode ui / tomaat / kappertjes / ei / cocktailsaus

Salades zijn ook als voor-/ bijgerecht te bestellen

13,95

Gerechten
Alle gerechten worden geserveerd met brood
of supplement friet en een rauwkostsalade
Garnalenkroketten / cocktailsaus
2 Kroketten / mosterd

11,50
8,50

Hamburger / cheddar / pittige mayo

14,50

Schnitzel

13,50

Huisgemaakte kipsaté / satésaus

13,95

Gehaktbal uit eigen keuken / mosterd

8,75

Vegatarische loempias

9,95

Supplementen
Portie friet

3,50

Brood

1,50

2 sneeën / tijgerbol / ambachtelijk broodje

Sauzen
mayonaise / curry / ketchup / mosterd / zachte chilisaus

0,75

Kinder gerechten
Zacht broodje / frikadel of kroket

3,00

Kinderfriet / frikadel of kroket / mayonaise

6,50

Kinderfriet / kipstukjes / mayonaise

7,50

Kleine gerechten
Worstenbroodje

3,00

Brood / kruidenboter / tapenade

4,00

Ambachtelijke bitterballen 7 stuks

7,00

Gemengde bittergarnituur 12 stuks

8,50

Gepaneerde gamba’s 8 stuks

7,50

Warme nachos met spekjes en dipsaus

8,00

Desserts
Kinderijsje

2,50

Waterijs (raketje)

1,00

Dame blanche

5,50

Coupe karamel

5,50

Appeltaart warm of koud
Gerechten met

(slagroom

+ 0,50)

zijn vegetarisch óf vegetarisch te bestellen

2,75

