Creatief en Smakelijk (van 12.00 tot 17.00 uur)
Appelgebak
met slagroom

2,95
3,50

Brood “de Roode Leeuw”
ambachtelijk wit- en bruinbrood met boter, kruidenboter en aioli

3,80

Portie Evers bitterballen
8 stuks met Hollandse mosterd

5,50

Runderbouillon
royaal gevuld met garnituur van dagverse groenten

5,80

Gebonden asperge crème soep
romige wild crème soep met room met vossenbessen compote

5,80

Sint Jorissalade
rundvleessalade met ambachtelijk garnituur en toast

9,50

Vissers salade
bolletje rundvleessalade met diverse vissoorten en garnituur

11,50

Salade met tomaat,asperges, noten en kaas soorten
salade met kaassoorten, gezouten noten en een framboos dressing (v)

10,75

Flammkuchen met tomaat en geitenkaas
Lunchsalade met stukjes kip
Lunchsalade met stukjes runderhaas

9,50
9,80
12,80

Plate gerechten (van 12.00 tot 21.00 uur)
Stukjes kipfilet met paprika en tomatensaus
malse stukjes kipfilet

17,80

Schnitzel
overheerlijke schnitzel met gebakken champignons

18,80

Biefstuk van de haas
biefstuk van de Ierse runderhaas met Stroganoff saus

25,95

Spareribs
huisgemarineerde spareribs met diverse sausjes

18,80

Zalmfilet met asperges en Hollandaise saus
gegrilde zalmfilet met verse asperges

23,80

Gehaktbal
flinke gehaktbal uit eigen keuken naar speciaal recept

10,50

Traditioneel “asperges”
asperges met ham,gekookt ei, gekookte aardappel en Hollandaise saus

25,80

Maaltijd salades
met stukjes kip
met stukjes runderhaas
met gebakken gamba’s

12,80
14,80
14,80

Alle plate gerechten, met uitzondering van de salades, worden geserveerd
met dagverse groenten, gebakken aardappelen, of friet.

Hartig en Warm (van 12.00 tot 17.00 uur)
Twaalfuurtje
wit- of bruin brood met ham, rosbief, kroket, ei en rundvleessalade
Club sandwich gerookte schotse zalm
witte toast met gerookte zalm, kappertjes en dun gesneden uien

9,80
12,80

Stokbrood gezond
stokbrood gevuld met dagvers garnituur zoals gezond hoort te zijn

7,50

Stokbrood tonijn met tomaat, uien en kaas gegratineerd in de oven
stokbrood met tomatensaus, uien, tomaat en kaas

9,80

Terborgse Uitsmijter
aan U de keuze met ham, kaas of rosbief

9,80

Kwekkenboomkroketten of Evers kroketten
aan U de keus! geserveerd met brood en mosterd

7,80

Uitsmijter De Roode Leeuw
onze klassieker met ham, rosbief, fricandeau en rundvleessalade

9,80

Boerenomelet
omelet gevuld met spek, uien, champignons en paprika

9,80

Tosti ham / kaas
tosti belegd met ham en kaas geserveerd met currysaus

3,95

Asperge omelet met Noorse garnalen
omelet gevuld met asperges en Noorse garnalen

10,80

Nagerechten
Aardbeien op 3 manieren

6,75

Eclairs gevuld met kersenroom

6,75

Gefrituurde asperges met vanille ijs en saus

6,75

Witte koffie parfait met krokante noten

6,75

Kaasplankje met donker brood

7,50

Koffie specialiteiten
Irish Coffee (Ierse whiskey)

6,70

French Coffee (Grand Marnier)

6,70

Spanish Coffee (Tia Maria)

6,70

Coffee 43 (Likeur 43)

6,70

D.O.M. (Benedictine)

6,70

