
Kleine warme broodjes 
Hamburger met barbecuesaus,  
   spek en kaas 6,75 
Pastei met ragout van bospaddenstoelen 6,50 (V) 
Falafelburger  
   met tomatenhummus 6,50 (V)  mogelijk 

Pita vegan shoarma met witte kool en  
   tzatziki 5,25  
Mini uitsmijter  met spek en/of kaas 3,95 (V) 
Warme beenham met Bollie’s  
   honing-mosterdsaus 4,25 
Pita broodje pulled chicken met zoetzure  
   komkommer en hoisinsaus 5,95 

Lekker voor erbij 
Kreukelfriet met pittige mayonaise 4,45  
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise 5,00  
Aardappelgratin - gruyère 5,00 
Roergebakken spruitjes en kastanjes  5,50 
Brood met saffraanaïoli en tapenade 5,65 (V) 

Appelrondje  5,25 
Cheesecake van witte chocolade 5,00  
Chocolade brownie met hazelnoten 5,00 
Vegan bananenbrood (tevens glutenvrij) 5,00  

 vegan gerecht (of vegan bereiding mogelijk) 
(V) vegetarisch gerecht 

Wij raden je aan om  
drie kleine gerechtjes  

van onze kaart te kiezen.

WWW.AANDERIJNLEIDEN.NL/KAARTEN 
bier - fris - wijn - borrel - allergenen

Kleine koude broodjes 
Oude kaas met appel-balsamico stroop  3,95 (V) 
Rundercarpaccio met grana padano en     
   truffelmayonaise 4,25 
Manchego kaas met tomatensalsa 4,25 (V) 
Parmaham met brie en pesto 4,65 
Eiersalade met truffel en avocado  3,75 (V) 
Makreelsalade met rode biet 4,50 
Rookvlees met truffelmayonaise 4,65 
Pulled pumpkin met pittige  
   vegan feta en pepita 3,95  

Kleine soepen en salades 
Salade met Parmaham, brie en pesto 6,50  
Salade met blauwe kaas, peer  
   en frambozendressing 6,50 (V) 

Soep van de dag 4,25 
Kippensoep met gele curry, kokos en koriander 4,25 
Drie stukjes extra brood 1,00 

Heb je een allergie? Laat het ons weten 

Lekker om te delen 
Vleeswarenplankje met drie wisselende  
   charcuterie en tafelzuur 7,50 
Quesadilla met kaas, ui, paprika, jalapeño, zure    
   room, avocadodip en tomatensalsa 6,75 (V) 
Nacho’s uit de oven met kaas, zure room, avocado-  
    dip en tomatensalsa 9,50 (V)  
   (met pulled chicken + € 1,50) 
Garnalenkroketjes met  
   citroen-peterseliemayonaise (6 stuks) 8,50 
Tomatenhummus met tuinkers en pitabrood 6,00  
Kaasplankje met drie wisselende kazen van    
   Fromagerie Bon met vijgenbrood en appel-   
   balsamicostroop 8,75 (V) 
Baba ganoush met geroosterde pita  
   en tomatensalsa 6,00  

Lunch
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