BITES

Ook lekker om te delen als voorgerecht!
Broodsticks met dippers

Mozzarella

€ 5.00

zoete aardappel hummus en avocado yoghurt

LEO’s Toast

€ 5.75

Gefrituurde mozzarella sticks met chilidip

Holtkamp garnalenkroketjes

€ 5.00

Italiaans brood met tomaat-basilicumtapenade

€ 7.50

2 stuks van 40 gram uit de keuken van de
Amsterdamse Patisserie Holtkamp

Gemarineerde olijven van Fazil Sahin € 5.00

Holtkamp kalfs bitterbal

met feta

€ 5.75

6 stuks uit de keuken van de Amsterdamse

Kaas van George

Patisserie Holtkamp Amsterdam

€ 9.50

blokjes kruiden- en oude kaas

Plankje worst van de markt

LEO’s XL bittergarnituur
8 XL hapjes uit de frituur

€ 9.50

3 verschillende soorten worst van Karlie Keupink

LEO’s favoriete chips

Biet, biet en nog eens biet

€ 5.00

6 bieterballen die zo vol zitten met biet dat er

€ 4.50

niets anders bij past en bij hoort

met kruidendip

Nachos

€ 6.75

Mini kroketjes met geitenkaas

€ 5.50

€ 6.00

3 stuks van 30 gram

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

Loaded Fries

creme fraîche en gegratineerd met cheddar kaas

€ 7.50

verse friet getopt met pulled pork, rode ui,

Meijer Frikandelletjes 6 stuks

€ 7.00

crunchy ui, rauwkost en bbq saus

met Meijer mayonaise

LEO’s plateau (vanaf 2 personen) € 7.75 p.p.
broodsticks met dip, olijven met feta van Fazil Sahin, kaasje van

Achterhoekse Chicken Strips 6 stuks € 5,75

George, worst van de markt, Meijer frikandelletjes en Holtkamp

reepjes kipfilet in krokante korst van onze poelier Wolters

bitterballen

met chilisaus

The Ring of Onion

€ 4.50

gefrituurde uienringen met tomatensalsa saus

POKE BOWLS
POKE BOWLS

€ 12.50

STARTERS

de poké bowls bij LEO bestaan uit:
sushirijst, wakame, sojabonen,
komkommer, bosui, avocado,
radijs en wortel
Je kunt kiezen uit de volgende
toppings:
Zalm
Tonijn
Krokante Kip
Gebakken Tofu

Pulled Broodje van LEO
mozzarella, oude kaas en knoflookolie

SALADES

Gegrild Buikspek

onze salades worden geserveerd
met broodsticks
Kip

Grevensteiner Champignons
€ 9.75

€ 8.50

In Grevensteiner bierbeslag gefrituurde
champignons met aioli

honing-mosterd dressing

Italia

€ 8.50

op een frisse salade

chicken strips , bacon, ei, rode ui, cherrytomaatjes,

met wasabi mayo en sojadressing

€ 6.50

Italiaanse bol gevuld en gegratineerd met

Gerookte Entrecote
€ 9.75

€ 9.75

met truffelmayonaise, rucola, rode ui,
pijnboompitjes en padano kaas

Italiaanse salade, gedroogde ham, gemarineerde
mozzarella bolletjes, rode ui, zongedroogde tomaatjes,
walnoten, balsamico dressing

Sashimi van tonijn

€ 9.75

met wakame salade met wasabi mayonaise

Zalm

€ 11.50

salade met pulled zalm, venkel, avocado, dille dressing

Casablanca

Soep van de week

€ 9.75

couscous salade met groene kruiden, bieten,
feta en balsamico dressing

Gamba

€ 11.50

vlinderpasta, gamba, rucola, rode ui, rode pesto

Salade van de maand

€ 9,75
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€ 5,00

BURGERS

Onze rundvleesburgers zijn het lekkerst als ze medium gebakken zijn.
Wil je het anders, geef het ons aan.
LEO Burger Classic

Tuna Burger

€ 13.00

€ 19.50

rundvlees burger 180 gram op een steakhouse bun, sla, tomaat,

Black Beauty bun met rosé gebakken tonijnsteak, met een

rode ui, augurk en ketchup

mayonaise van zalm

LEO Double Delicious Classic

Poké Burger

€ 17.00

€ 17.00

Durf jij hem aan? Dubbele rundvleesburger van in totaal 250

een mix van sushi en poké bowl samengesmolten in deze fan-

gram op een steakhouse bun, sla, tomaat, rode ui, augurk en

tastische burger, met sushirijst, rauwe zalm , sashimi van tonijn,

ketchup

avocado, bosui, sojasaus, wakame salade en
Japanse mayonaise

Chili Bacon Burger

€ 14.00

rundvlees burger 180 gram op een chili bun, met cheddar,

Veggie Delight

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

op een chili bun met sla, augurk, rode ui,

€ 13.00

gefrituurde ui en tomatensalsa

Nacho Burger

€ 15.00

rundvlees burger 180 gram op een chili bun met nachos, rode

Vegan World Burger

ui, cheddar, sla, jalapeno, guacamole en salsa saus

greenway burger op een steakhouse bun met vegan cheddar,

€ 15.00

avocado, tomaat, rode ui, jalapeno, sla en bbq saus

Rossini Burger

€ 14.00

rundvlees burger 180 gram op een steakhouse bun met

Burger van de maand

champignons, uien, spek, sla en truffelmayonaise

lekker, lekker en nog eens lekker

€ 13.00

met ganzenleverpaté als extra topping: € 4.50

Premium Kipburger

Bij onze burgers serveren wij friet,
rauwkost en sla

€ 14.00

krokante kipburger van onze poelier Wolters op een chili bun,
met sla, avocado, tomaat, rode ui en guacamole

HOTDOGS
Hot Dog Classic

€ 12.00

150 gram “the dog” op een sesam hotdog bun
met zuurkool, ui, mayonaise, ketchup en mosterd

Nacho Hotdog

€ 13.00

150 gram “the dog” op een sesam hotdog bun met nachos,

VLEES van de grill

VIS

cheddar, jalapenos, uitjes, mayonaise, ketchup en mosterd

Entrecote 200 gram

Funky Honey Dog

€ 13.00

€ 23.00

Entrecote van het Limousin rund

met remouladesaus

witte kool, sla, crunchy ui en een honing-mosterd dressing

€ 12.00

bospeen gemarineerd in gerookte kruiden en
specerijen op een (vegan) broodje met augurk,

Tournedos
160 gram
250 gram

€ 24.00
€ 32.50

Tonijn steak
van de grill, rosé gebakken

met kruidenboter en salsasaus

mosterd, ketchup en vegan mayo
Bij onze hotdogs serveren wij friet, rauwkost en sla.

wij serveren onze vlees- en visgerechten met friet, sla en rauwkost

DESSERT
Panna cotta

€ 6.00

met een rood fruitsoepje

Kitkat Chunky Salted Caramel Shake € 7.50
de ultieme verwennerij onder de milkshakes

Oreo cheese cake

€ 6.50

cheesecake met een Oreo twist

Tony’s taartje

Sweet Strawberry Shake

€ 7.50

onze lieve, roze milkshake

€ 7.50

chocoladetaartje met Tony Chocolonely

LEO’s ice cream

€ 15.00

met verse kabeljauw huisgemaakte “fish”

150 gram “the dog” op een sesam hotdog bun met

Vegan Carrot Dog

Fish & Chips

Chocolate Oreo Dream Shake

€ 7.50

de milkshake voor de choco fans

€ 7.50

saus keuze: chocoladesaus, aardbeiensaus of caramel
topping keuze: m&m’s, kitkat chunky salted caramel,
tony chocolonely, oreo cookies
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