
Flatbread 
Gegrild flatbread met salsasaus en yoghurt aioli 

Soep van de week 
Wekelijks wisselende soep 

 
Charcuterie 
Ham, worst en chimichurri  

Gerookte Entrecote
Carpaccio van gerookte entrecote met truffelmayonaise, rucola, 

pijnboompitten en grana padano kaas

  
Poké Bowl Chicken
Pokebowl met chickenstrips, sushirijst, wakamé, edamame, avoca-

do, wortel, komkommer, bosui, sesam, wasabi mayonaise en soja

Poké Bowl Zalm 
Poke Bowl met gerookte zalm, sushi rijst, wakamé, edamame, avo-

cado, wortel, komkommer, bosui, sesam, wasabi mayonaise en soja 

Scampi’s
gamba’ s uit de oven met knoflookboter en groene kruiden  

met brood 

Nacho’s OLEO
Tortillachips met pulled pork, rode ui, cheddar, creme fraiche en 

BBQ saus

LEO’s Classic Burger
100% rundvlees burger op een hamburger bun met augurk, tomaat, 

rode ui, sla en ketchup

 
Chili Wings
Chicken wings met chilisaus, sesam en honing

 
Gamba’s
van de grill met knoflook en flatbread

  
Gepofte Zoete Aardappel
Gepofte zoete aardappel uit de oven met kruidenspread en feta 

LEO’s Spareribs
Huisgemarineerde spareribs met ketjap, gember en BBQ saus

 
Fish Fry
Kabeljauw, gefrituurd in een krokant jasje met remouladesaus

  
Vegan Carrot Dog
Gemarineerde bospeen op een sesam bun met augurk, vegan 

mayonaise en mosterd

  
Kipgyros
Kipgyros met pitabroodje, yoghurt aioli, zoet zure komkommer 

en rode ui 

Puntzak Friet
Frietjes met huisgemaakte mayonaise

  
Tuna Burger
Tonijnburger met zalm mayonaise en zongedroogde tomaat

  
Nacho Hotdog
“The Dog” op een sesam bun met cheddar, jalapenos, tortilla chips, 

salsa en guacamole  

Steak
Steak met chimichurri en groente

 
Gegrild Buikspek
Buikspek van de grill met een BBQ lak, frisse koolsla en  

krokante uitjes 

STARTERS HOOFDGERECHTJES DESSERT

Grevensteiner Champignons
Gefrituurde champignons in Grevensteiner bierbeslag met aioli  

Wrap Zalm
 Wrap met pulled zalm, avocado, venkel, sla en dillesaus

 
Geitenkaas Kroketjes
Geitenkaaskroketjes met chilidip

Bieterballen
2 Bieterballen met sriracha cream

  
Tonijn 
Tartaar van tonijn met wasabi mayonaise, gebakken uitjes, sesam 

en sojasaus 

Salade Italia
Groene salade met rauwe ham, walnoten, mozzarella,   

zongedroogde tomaatjes en balsamico dressing

Oreo Cheesecake
Cheesecake met een Oreo Twist

Chocolade Brownie
Chocolade brownie met witte chocolade ijs  

Gegrilde Ananas
Ananas van de grill met Grieks yoghurtijs  

LEO’s Ice Cream
Leo’ s ice cream met KitKat chunky salted caramel

Sweet Strawberry Shake
Aardbeien milkshake gepimpt met zoetigheden

Sorbetijs
Sorbetijs met slagroom

Leo’s Verrassingsdessert
Het is een verrassing.....

ONBEPERKT BITES ETEN VOOR € 26,50 P.P.

Je mag 2 LEO’tjes p.p. per gang bestellen. Je kunt aan tafel 

vanaf 17.00 uur, Starters en hoofdgerechtjes kun je bestel-

len tot 21.30 uur (op vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur)

Desserts kun je bestellen tot 22.00 uur 

(op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur)

RESERVEER NU! 0544-221177 OF  BIJLEO.NL

LEO restaurant & to go - Rapenburgsestraat 7-9 7131 CV Lichtenvoorde - 0544-221177 - www.bijleo.nl

LEO’TJES BIJ LEO


