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POKE BOWLS                        € 13.50 

de poké bowls bij LEO bestaan uit: 
sushirijst, wakame, sojabonen,  
komkommer, bosui, avocado,  
radijs en wortel

Je kunt kiezen uit de volgende  
toppings:

 Zalm
 Tempura gamba’s
 Krokante Kip
 Gebakken Tofu

STARTERS 
Flatbread €   5.50
Brood gebakken op de grill met salsasaus en aioli

Loaded LEO nacho’s  €   8.50
keuze topping: kip gyros, pulled pork of vega

met tomaat, rode ui, jalapenos, salsa saus, guacamole, creme 

fraiche en kaas

Grevensteiner Champignons €   8.50
In Grevensteiner bierbeslag gefrituurde champignons met aioli

Gamba’s € 9,75
in kruidenboter uit de oven, met een broodje om mee te 

dippen

Carpaccio Entrecote €   9.75
carpaccio van gerookte entrecote met truffelmayonaise, rucola, 

rode ui, pijnboompitten en grana padano kaas

Soep van de week €   5.00
elke week maakt onze chef weer heerlijke soep

Chicken Salad €   9.75
groene salade met Achterhoekse chicken strips, ei, tomaat en 

honing mosterddressing

Salade Norge € 12.75
groene salade met gerookte zalm, gamba’s, rode ui, kappertjes 

en dille dressing 

VAN DE GRILL
Hotdog Classic  € 13.00
150 gram “the dog” op een sesam hotdog 
bun met kool, ui, mosterd, mayonaise en 
ketchup

Nacho Hotdog  € 14.50
150 gram ẗhe dog”op een sesam hotdog 
bun met nachos, cheddar, sla, rode ui, 
jalapenos, guacamole en salsa saus

Varkenshaassaté € 22.50
malse varkenshaas saté met satésaus, 
kroepoek en atjar

Entrecote € 24.00
met chimichurri en kruidenboter

Wings & Ribs € 22.50
chicken wings en spareribs
met chimichurri en aioli

Mixed Grill € 26.00
spareribs, varkenshaas saté en entrecote
met chimichurri, aioli en satésaus

Zalm € 22.50
mooie moot zalmfilet met teriyaki
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LEO’s ice cream M&M € 6.75
met aardbeiensaus

LEO’s ice cream KitKat Chunky 
Salted Caramel € 6.75
met karamelsaus

LEO’s ice cream Oreo € 6.75
met chocoladesaus

LEO’s ice cream Fruit Special € 7.50
met een vers fruit topping!

Sweet Strawberry Shake € 6.75
onze lieve, roze, versierde milkshake

Gegrilde ananas € 7.50
met karamel en yoghurtijs

White Chocolate Berry Donut € 7.50
donut gevuld met bosvruchtencompote, met witte chocolade ijs

Apple Pie € 7.50
appeltaartje met witte chocoladesaus en LEO’s icecream

Carrot Cake € 7.50
met LEO’s ice cream 

BURGERS 
onze rundvleesburgers van 180 gram zijn het lekkerst als ze medium gebakken zijn, 

wil je het anders geeft het ons aan!

LEO Burger Classic  € 14.00
rundvlees burger 180 gram op een steakhouse bun, sla, tomaat, 

rode ui, augurk en ketchup 

Chili Bacon Burger  € 15.00 
rundvlees burger 180 gram  op een chili bun, met cheddar, 

bacon, sla, tomaat, augurk, rode ui en ketchup

Pulled Pork Burger  € 16.50
rundvlees burger op een steakhouse bun getopt met pulled 

pork, met koolsalade, rode ui en BBQ saus

Nacho Burger  € 16.00
rundvlees burger op een chili bun met nachos, cheddar, sla, 

rode ui, jalapenos, guacamole en salsa saus

Rossini Burger  € 16.00
rundvlees burger op een steakhouse bun met champignons, 

uien, spek en truffelmayonaise

Crispy Honey Chicken Burger  € 15.00
krokante kipburger van onze poelier Wolters op een steak-

house bun met  sla, tomaat en honing mosterddressing

Premium Chicken Burger  € 15.00
krokante kipburger van onze poelier Wolters op een chili bun 

met sla, avocado, tomaat, rode ui en guacamole

Chicken Hawaï Burger  € 15.00
krokante kipburger op een steakhouse bun met kaas, ananas 

en smokey cocktailsaus

Mexican Chicken Burger  € 16.00
krokante kipburger van onze poelier Wolters op een chili bun 

met nachos, cheddar, sla, rode ui, jalapenos, guacamole en 

salsa saus

Fish Burger  € 17.50
zalmfilet op een steakhouse bun met een mayonaise van rode 

biet

Poké Burger  € 17.50
een mix van sushi en poké bowl samengesmolten in deze 

fantastische burger met sushirijst, rauwe zalm, avocado, bosui, 

wakame salade, sojasaus en Japanse mayonaise

Veggie Delight  € 14.00
proef onze nieuwe beyond meat burger op een steakhouse 

bun met sla, tomaat, rode ui, augurk en ketchup

Vegan World Burger  € 15.00
beyond meat burger op een steakhouse bun met vegan ched-

dar, avocado, tomaat, rode ui, jalapeno, sla en BBQ saus

Bij onze burgers serveren wij friet, rauwkost en sla
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