
 
 
 

Lekr Huisgemaakt Gebak – inclusief slagroom 
Appel kruimeltaart              4,3 
Cranberry cheesecake                4 
Choclade brownie met pecannoten            4 

 
Lekr Broodje 
Huisgerookte zalm, gemarineerde komkommer, wortel, crème bosknoflook      13 
Romero kaas, crème rucola, ingelegde paprika                 11 
Livar sjinken, geroosterde zilverui, crème vadouvan         12 
Carpaccio, crème truffel, geroosterde zilverui, Parmezaanse kaas      11 

 
Lekr Soep - geserveerd met brood 

Doperwten-munt  (supplement zalm + 2,5)             8 

 
Lekr Salade - geserveerd met brood en boter 

Salade zalm, meiknol, geïnfuseerde komkommer, radijs, crème gember      14 
Salade gamba, ingelegde paprika, gel lamuyo          14 
Salade carpaccio, crème truffel, crumble olijf, geroosterde zilverui, Parmezaanse kaas    12 
Salade eendenlever, livar sjinken, ingelegde paprika, gel lamuyo, krokante schorseneren   15 

 
Ook Lekr - geserveerd met brood en boter 

Paté livar, livar sjinken, geroosterde en ingelegde zilverui, rucola      14 
Panna cotta zoete aardappel & pinda, ingelegde zilverui, miso, schorseneren.     12 

 
Lekr ijs - het ijs maken we zelf 

Vanille roomijs, Hollandse aardbeien, slagroom            7,5 
Cranberry roomijs, lekkerbesjes, slagroom           7,5  
Liever sorbetijs? Vraag het aan de bediening

 
Lekr Menu - wisselend 

3-gangen              36 
4-gangen              43 

 
Lekr klein 
Alleen voor de allerkleinsten:  2 boterhammen met pindakaas, pasta of hagelslag        4 

 
Lekr borrelen  
Van Dobben bitterbal, mosterd crème (8 stuks)                 7,5 
Nacho’s gegratineerd met kaas en een tomatensalsa            7 
Garnalen kroket, Japanse mayonaise (8 stuks)             9 
Krokante kip, crème gerookte paprika, lavas (8 stuks)            9 
Vegetarische loempia, groene curry (8 stuks)                       9,5 
Super Lekr; combinatie garnaal , kip, loempia (4 van elk)       13 
Lekr plateau; oude kaas, Livar sjinken, olijven, nacho’s                9,5 
- ook uit te breiden met huisgerookte  zalm           14 
Kaasplateau, vijf verschillende Hollandse kazen met bijpassende garnituren     15 
 
Heeft u een allergie? Meld het ons!  
	



 
 
 
Lekr Koffie - van Buscaglione 
espresso, koffie              2,5 
cappuccino, koffie verkeerd               3 
dubbele espresso              3 
decafé (alle soorten koffie)             3 
huisgemaakte friandises (4 stuks)            5 

 
Lekr Thee - van Thieme’s echte thee 
Traditional Earl Grey (zwart) - frisse smaak, verrijkt met bergamot          2,5 
Darjeeling First Flush (zwart) - eerste pluk, bloemige smaak, muskaatgeur        2,5 
Japan Green Sencha (groen) - tonen van vers tarwegras, zilte smaak, umami, cafeïnevrij      2,5 
China White Monkey (wit) - zoet, geurig, cafeïnevrij         2,5 
Suid Afrika Rooibos (kruiden)  -  vol aromatich, rijk aan antioxidanten, cafeïnevrij        2,5 
China Finest Jasmine (groen) - verrijkt met jasmijnbloesem, cafeïnevrij       2,5 
Verveine (kruiden) - ijzerkruid, hints citroen , cafeïnevrij         2,5 
Verse munt met evt tijm (kruiden) cafeïnevrij            3 
Verse gember, cafeïnevrij               4

 
Lekr Fris 
spa Reine, Barisart              2,5 
diverse frisdranken                     v.a. 2,5  
orangina               2,7 
chocomelk, appelsap, tomatensap            3 
crodino               3 
verse jus d’orange              3,5

 
Lekr Wijn 
glas prosecco                 5,5 
huisaperitief (prosecco, seadlip & munt)             6 
wit, rosé, rood              5 
diverse portsoorten                            v.a. 6,5 
 
Lekr beschikt over een ruim assortiment aan wijn. Interesse? Vraag naar onze wijnkaart. Hier staan ook de 
winkelprijzen op vermeld, want we verkopen de wijn ook om mee te nemen naar huis.

 
 
Wij doen ons uiterste best om het al onze gasten naar de zin te maken met Lekr eten en drinken, een fijne 
ambiance en gastvrijheid, Zodat men weg gaat met een goed gevoel en nog een keer wil terugkomen. Maar 
waar gewerkt wordt worden ook fouten gemaakt. Dus mocht er iets niet in orde zijn, vertel het ons!  
 
Tevreden?! Een mooie recensie zou top zijn natuurlijk! We zouden het fijn vinden als u dit ergens op Social 
Media laat weten, Instagram, Facebook, the Fork, of Tripadviser. 
 
 
	


