
 
 
           
         

 
Weekend brunch thuis .…. 

 
€ 35,-  voor 2 personen 
Optioneel een fles bubbels à 10,95 

 
 
 
 

-Huisgerookte zalm met oosterse marinade 
-  Gamba 
-  Tonijn 

-  Paté Livar (Limburgs kloostervarken) 
-  Livar sjinken 

-  Steak tartaar “Asian Style” 
garnituren: wakame, noriten, crème gember, geroosterde &  

ingelegde bospeen, olijven. 
-  Huisgemaakte soep 

-  Lekr brood met gezouten boter 
 
 
 
 

Optioneel een zoete afsluiter € 10,-  voor 2 personen 
- Parfait witte chocolade, framboos, saus witte chocolade & tokaboon, schots ruby choclade, 

chocoalde kusjes  
 

Optioneel: fles Brachetto d’Aqui voor bij het dessert € 10,95 
(licht zoete mousserende rosé uit Italië) 

 
 
 
 

 
Graag uiterlijk een dag van tevoren voor 16.00 uur bestellen (vanaf 2 personen) 

Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur, verder bezorgen wij in de regio 
op zondag ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 

(alle ingrediënten zijn vers, en zijn zeker nog dagen houdbaar in de koelkast) 
 

Bestellen bij voorkeur telefonisch 035-6563555 of eventueel via de mail info@restaurantlekr.nl 



 
 
           
         

 
Luxe weekend brunch thuis .…. 

 
€ 49,50,-  voor 2 personen 

Optioneel een fles bubbels à 10,95 
 
 
 

-  Terschellinger schapenkaas & Bastiaans Blauwe koe 
met compote van Lamuyo paprika & peper 
-Huisgerookte zalm met Oosterse marinade 

-  Gamba 
-  Tonijn 

-  Paté Livar (Limburgs kloostervarken) 
-  Livar sjinken 

-  Steak tartaar “Asian Style” 
Rouleau gekonfijte ganzenlever met witlof & fenegriek 

garnituren: wakame, noriten, crème gember, geroosterde &  
ingelegde bospeen, olijven. 

-  Huisgemaakte soep 
-  Lekr brood met gezouten boter 

 
 
 
 

Optioneel een zoete afsluiter € 10,-  voor 2 personen 
- Parfait witte chocolade, framboos, saus witte chocolade & tokaboon, schots ruby choclade, 

chocoalde kusjes  
 

Optioneel: fles Brachetto d’Aqui voor bij het dessert € 10,95 
(licht zoete mousserende rosé uit Italië) 

 
 

 
Graag uiterlijk een dag van tevoren voor 16.00 uur bestellen (vanaf 2 personen) 

Afhalen kan op vrijdag en zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur, verder bezorgen wij in de regio 
op zondag ochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 

(alle ingrediënten zijn vers, en zijn zeker nog dagen houdbaar in de koelkast) 
 

Bestellen bij voorkeur telefonisch 035-6563555 of eventueel via de mail info@restaurantlekr.nl 
 


