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RESTAURANT

Koud buffet
(Minimaal 25 personen)

RESTAURANT

• Pastasalade met feta, sol tomaat en rucola
• Kerrie salade met gerookte kip en ananas
• Salade van haricots verts, olijven, paprika, tomaat en salami
• Tartaar van huisgerookte zalm, wakame, ingelegde radijs en sakuracress
• Rilette van kabeljauw, huisgemaakte augurk, krokante kappertjes en chioggiabiet
• Mousse van pastinaak, kerriecrème, aardappelkaantjes, tahooncress
• Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en pijnboompitten
• In boeren achterham gerolde asperges met citroendip
• Rouleau van gevogelte met serranoham met crème cepes
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie

Optioneel
• Doperwtensoep, munt, gerookte zalm
• Thom ka kai, bosui, lotuswortel

€ 3,00 p.p
€ 3,00 p.p

Als zelfstandig buffet: € 21,50 p.p.
Koud en warm buffet samen: € 32,50 p.p.

Warm buffet
(Minimaal 25 personen)
• Gestoofde Hollandse kalfsonderribstuk met jus zwarte knoflook
• Gekonfijte *eendenbout met jus rozemarijn
• Op de huid gebakken dorade met anti boise (van tomaat, knoflook en olijf)
• Gekonfijte ratte aardappel met zongedroogde tomaat
• Cous cous met komkommer, paprika en verse munt
of
• Parelgort met chorizo
• 2 soorten seizoensgroenten
* optioneel parelhoenbout i.p.v. eendenbout (€1,00 p.p.)
Als zelfstandig buffet: € 25,00 p.p.
Koud en warm buffet samen: € 32,50 p.p.
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RESTAURANT

Lekr Combi
Koud en warm buffet
(Minimaal 20 personen)

RESTAURANT

• Pastasalade met feta, sol tomaat en rucola
• Kerrie salade met gerookte kip en ananas
• Salade van haricots verts, olijven, paprika, tomaat en salami
• Tartaar van huisgerookte zalm, wakame, ingelegde radijs en sakuracress
• Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en pijnboompitten
• Gestoofde Hollandse kalfsonderribstuk met jus zwarte knoflook
• Gekonfijte *eendenbout met jus rozemarijn
• Op de huid gebakken dorade met anti boise (van tomaat, knoflook en olijf)
• Gekonfijte ratte aardappel met zongedroogde tomaat
• Cous cous met komkommer, paprika en verse munt
of
• Parelgort met chorizo
• 2 soorten seizoensgroenten
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie

* optioneel parelhoenbout i.p.v. eendenbout (€1,00 p.p.)
Prijs per persoon: € 26,00 p.p.
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RESTAURANT

Lekr Luxe - Koud buffet
(Minimaal 35 personen)

RESTAURANT

• Italiaanse soep met pomodori tomaat, ui en basilicum
• Salade met gemarineerde tonijn
• Zalm tartaar met basilicummayonaise
• Pastasalade met feta, sol tomaat en rucola
• Kerrie salade met gerookte kip en ananas
• Salade met haricots verts, olijven, paprika, tomaat en salami
• Gegrilde aubergine, groene olijven, mini champignons met knoflook
gekonfijte aardappelen, mini tomaten.
• Combinatie van Hollandse & Noorse garnalen
• Huisgerookte zalm met limoencrème
• Gebakken scampi’s met knoflook en rozemarijn
• Haring met uitjes
• In boeren achterham gerolde asperges met citroendip
• Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en pijnboompitten
• Serrano ham met meloen en pompoen
• Tranches gebraden tamme eendenborst met bramensaus
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie

Als zelfstandig buffet: € 47,50 p.p.
Koud en warm ‘de luxe’ buffet samen: € 65,00 p.p.

Lekr Luxe - Warm buffet
(Minimaal 35 personen)
• Gebraden kalfslende met dragonjus
• Lamsbout op lage temperatuur gegaard met lams jus
(of hertenbout naar gelang het seizoen)
• Mechelse hoender met knoflook en olijven
• Gegrilde tonijn met tomaten tijm saus
• Op de graat gebraden zeeduivel met een saus van noilly prat
• Gebakken krielaardappelen met tijm en rozemarijn
• Kruidige risotto met gebakken paddenstoelen
• Huisgemaakte tagliatelle met pesto
• Groene groenten en ratatouille
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie
Als zelfstandig buffet: € 47,50 p.p.
Koud en warm ‘de luxe’ buffet samen: € 65,00 p.p.
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RESTAURANT

Lekr Exclusief - Koud buffet
(Minimaal 35 personen)

RESTAURANT

• Ossenstaart bouillon met truffelroom
• Hollandse garnalen met basilicumcrème
• Zeeuwse oesters met citroen
• Gerookte zalm met kreeften salade
• Luxe toast met gerookte paling en dille crème
• Carpaccio van zeeduivel en saffraan olie
• Tonijn met tomaten olijven saus en tomatenschuim
• Caesar salade met ansjovis
• Salade met gamba’s, rozemarijn en dragon
• Combinatie van gekonfijte eend en ganzenlever met gedroogde appel
• Salade met gemarineerde kalfszwezerik en frambozen dressing
• Tartaar van ossenhaas met pijnboompitten en peccorino
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie

Als zelfstandig buffet: € 54,50 p.p.
Koud en warm “Exclusief” samen: € 79,50 p.p.

Lekr Exclusief - Warm buffet
(Minimaal 35 personen)
• Gebraden ossenhaas met rode wijn saus
• Lamsbout op lage temperatuur gegaard met olijven
• Gebraden eendenborst met roze pepersaus
• Kalfsentrecote met romige paddenstoelen saus
• Gegrilde griet filet met truffel boter
• Op de huid gebakken dorade met anti boise
• Gekonfijte roseval aardappelen met tijm en rozemarijn en knoflook
• Risotto met tuinkruiden
• Huisgemaakte tagliatelle met pesto
• Groene groenten en stoofgroenten
• Broodtafel met diverse broden, boter en olijfolie
Als zelfstandig buffet: € 49,50 p.p.
Koud en warm “Exclusief” samen: € 79,50 p.p.
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RESTAURANT

Luxe hapjes (Minimaal 10 personen)

RESTAURANT

• Gemengde nootjes en groene olijven
• Crostini met pata negra ham en cêpes boter
• Carpaccio met pesto en pijnboom pitten
• Bonbon van ossenworst met tomatengelei en verse vijg
• Huisgerookte zalm met limoen crème
• Tonijntartaar met chuku wakame en wasabicrème
• In sinaasappelolie gebakken gamba’s
• Quiche met diverse paddenstoelen
• Spies van sud en sol tomaat, buffelmozzarella en basilicum
• Diverse broden met boter en olijfolie

10 tot 20 personen € 17,50 p.p.
vanaf 20 personen € 14,50 p.p.

Optioneel dessert buffet (minimaal 25 personen)
• Bavarois van witte chocolade met gel van mandarijn en stroop van jasmijn
• Soepje van rood fruit met dun gesneden mint
• Compõte van mango met kokosschuim
• Chocolade brownies met gezouten caramel
Prijs per persoon € 8,50

Luxe broodjes assortiment (minimaal 10 personen)
(molensteen brood)
• Boerenomelet
• Olde Remeker (oude Hollandse kaas) met sla en sol tomaat
• Roomkaas met sol tomaat en sla
€ 3,50 per stuk
• Huisgerookte zalm, sla en limoencrème
• Serranoham, sla en vijgensaus
• Carpaccio, salade, pesto en pijnboompitten
• Amsterdam, belegd met ossenworst en oude kaas
€ 4,25 per stuk
• Quiche met diverse paddenstoelen (10 personen)
• Quiche met seizoensgroenten (10 personen)
€ 18,00 per stuk
• Italiaanse soep met pomodori tomaat, ui en basilicum
€ 2,- p.p.
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RESTAURANT

High Tea
1e ronde:
• verschillende luxe broodjes met serranoham, gerookte zalm en
tomaat
• quiche gemaakt met geitenkaas en prei
• lolly van ossenworst tappenade omringt met tomatengelei
RESTAURANT

roomkaas met gedroogde

2e ronde:
• bouillon van paddenstoelen
• warme scones met clotted cream en marmelade
• gebakken meerval met tabouleh en anti boise
3e ronde:
• brownie gemaakt van chocolade en noten
• soepje van rood fruit
• kokos dessert
Verder tijdens de gehele high tea onbeperkt thee.

6 personen High Tea incl. glaasje bubbels en onbepekt thee á
10 personen High Tea incl. glaasje bubbels en onbepekt thee á
15 personen High Tea incl. glaasje bubbels en onbepekt thee á

€ 27,95
€ 25,95
€ 23,95

Dit is ook mogelijk als zijnde catering bij u thuis. Prijs en vorm in overleg (afhankelijk van presentatie)
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RESTAURANT

Lekr dineren
3-gangen menu €31,50 p.p.
Huisgerookte zalm geserveerd met diverse toppings (groene thee, radijs, munt, wasabi, citrus) met daarbij een
soep gemaakt van komkommer.
***
Gebraden parelhoenborst en een burger van de gekonfijte bout, een puree met gerookte knoflook en jus van de
RESTAURANT
parelhoen met rozemarijn.
***
In specerijen siroop gekonfijte ananas met huisgemaakt roomijs van limoen en sereh.

4-gangen menu €38,50 p.p.
Dungesneden coquille met een salade van red chard, chuku wakame, tuille met kappertjes en een wasabicrème
***
Huisgemaakte ravioli gevuld met paddenstoelen en saus van Parmezaanse kaas
***
Gebraden eendenborst met gekonfijte ratte aardappel, groene groenten en een jus met kruidkoek
***
Vanille cheesecake met huisgemaakt ijs van sterrenmix en siroop van dragon

6-gangen menu €49,50 p.p.
Mabré van eend, katenspek, seranoham, nieuw zeelandse spinazie, paddenstoelen met cranberry saus en een
kruidensalade
***
Parelhoen rouleau gevuld met eendenlver en dadelcompote, een tuille met komijn en red chard
***
Raviolis gevuld met paddenstoelen in een parmesaansaus waterkers aangemaakt met notenoli
***
Zwaardvis gebakken met een korst van sinaasappel en gerookte harderfilet, iets poeder van gamba en een saus
van langoestine
***
licht gerookte rib eye met in ganzenvet geconfijte roseval, licht gesuikerde appel, schorzeneren en een saus met
kaneel
***
Crème brûlée met tonkabonen, chips van kruidkoek en sorbetijs van chocolade

Bovenstaande diners zijn ook thuis mogelijk. Prijzen hiervan zijn in overleg, deze hangt af van de locatie waar
het diner plaatsvindt.
Stichts End 9
1244 PK Ankeveen
Tel: 035 - 656 35 55
info@restaurantlekr.nl
www.restaurantlekr.nl
KvK 56462395

	
  

BANK: NL43ABNA 0543849686
BTW nr. NL852136924B01

	
  

RESTAURANT

Walking dinner (avondvullend programma) €62,50 p.p.
Met sesam licht geroosterde zalm met kaviaar van soja en een mousse van avocado.
***
In olijfolie gegaarde kabeljauw, koud geserveerd, met een crème van basilicum en een gelei van gazpacho.
***
Ravioli’s gevuld met parelhoen, geserveerd met kruidensaus, red chart en notenolie.
RESTAURANT
***
Kalfshaas, sous vide gegaard, op lauw warme knolselderij en een schuim van cêpes.
***
Gebakken gamba en coquille met een spagetti van pastinaak en sinaasappelolie.
***
Ribeye van Livar met aardappeltaart van roseval en rozemarijn en een jus van zwarte knoflook.
***
Terrine van eendelever geserveerd met tarte tartin en een saus van Luikse perenstroop.
***
Lekr Mochito: - Granité van bacardi
- Schuim van munt
- Mousse van limoen

Lekr voor thuis.
Afhaalmenu €39,50
Langzaam in basilicumolie gegaarde kabeljauw, koud geserveerd, met waterkers een crème van saffraan en
tomaten merengue
***
Rottolo, gevuld met pompoen en rucola daarbij een saus van zachte tuinkruiden en het cress van beukennoot
***
Combinatie van gebraden hertenbiefstuk en rouleau van ree met parelgort en tamme kastanje, peulvruchten en
een jus van kruidnagel met kruidkoek.
***
Bavarois van mineola, roomijs van sterrenmix, chips van sinaasappel en saus van groene thee.
extra: een selectie seizoenskazen met notenbrood en een chutney van dadels €10,- p.p.
U ontvangst van ons een uitgebreide handleiding hoe te handelen. Dit menu wordt bijna klaar geleverd. Koken is
er haast niet meer bij. Toch lekker eten in een huiselijke omgeving? Dat is nu mogelijk.
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