STARTERS
Broodsticks met dippers

€ 5.00

SALADES

onze salades worden geserveerd met brood dippers

met yoghurt aioli, kruidenboter en zoete aardappel hummus

Flatbread

€ 5.50

Kip

€ 11.00

chicken strips , bacon, ei, rode ui, cherrytomaatjes, honing-mos-

Brood gebakken op grill met salsasaus en yoghurt aioli

Zalm

€ 12.50

salade met pulled zalm, venkel, avocado, dille dressing

terd dressing

Loaded LEO Nachos

€ 7.50

keuze topping: pulled pork, kip of vega met tomaat,

Italia

€ 11.00

rode ui, jalapenos, salsa saus, guacamole,

Italiaanse salade, gedroogde ham, gemarineerde mozzarella

creme fraîche en gegratineerd met cheddar kaas

bolletjes, rode ui, zongedroogde tomaatjes, walnoten, balsami-

Gamba

€ 12.50

pasta, gamba, rucola, rode ui, rode pesto

co dressing (ook in vega variant)

Grevensteiner Champignons

€ 8.50

In Grevensteiner bierbeslag gefrituurde champignons met aioli

Zalm

€ 9.75

zalmtrio bestaande uit gerookte zalm, pulled zalm en zalmmousse

Gamba’s

€ 9.75

gamba’s in kruidenboter uit de oven, met een

WINGS - RIBS - STEAKS van de grill

broodje om te dippen

Carpaccio van gerookte entrecote € 9.75
dun gesneden gerookte entrecote met
truffelmayonaise, rucola, rode ui, pijnboompitjes
en padano kaas

Charcuterie

€ 9.75

2 soorten ham, 2 worstsoorten, geserveerd met flatbread en dip

Proeverij van LEO

€ 12.50

broodstick met dippers, gamba’s, soepje van de week, gerookte
entrecote en gerookte zalm

Wings & Ribs

€ 22.50

Entrecote 225 gram

chicken wings en spareribs

Entrecote van het Limousin rund

met chimichurri en yoghurt aioli

met chimichurri en kruidenboter

Wings, Ribs & Steak

€ 26.00

chicken wings, spareribs en tournedos

Tournedos 180 gram

€ 23.00

€ 26.00

met chimichurri en kruidenboter

met chimichurri en yoghurt aioli

Steak & Gamba’s

€ 29.50

tournedos 180 gram en 2 black tiger gamba’s met chimichurri
en kruidenboter

Soep van de week

€5

Wij serveren onze vleesgerechten met friet en rauwkost

POKE BOWLS
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
Tonijn
Krokante Kip
Gebakken Tofu

VIS
Fish & Chips

€ 15.00

van verse kabeljauw

Gamba’s
black tiger gamba’s (ongepeld) in knoflookolie,
geserveerd met brood om te dippen

Tonijn steak

€ 22.50

van de grill, rosé gebakken

Wij serveren onze visgerechten met friet en rauwkost

Extra bij te bestellen

met wasabi mayo en sojadressing

Gemengde sla

€ 4.50

Gepofte aardappel met kruiden creme fraiche

€ 4,50

Gefrituurde uienringen

€ 2.50
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€ 22.50

BURGERS
onze rundvleesburgers zijn het lekkerst als ze medium gebakken zijn. Wil je het anders, geef het ons aan.

LEO Burger Classic

€ 14.00

Tuna Burger

rundvlees burger 180 gram op een steakhouse bun,

Black Beauty bun met rosé gebakken tonijnsteak,

sla, tomaat, rode ui, augurk en ketchup

met een mayonaise van zalm

LEO Double Delicious Classic

€ 18.50

HOTDOGS
€ 19.50
Hot Dog Classic

Durf jij hem aan? Dubbele rundvleesburger van in totaal 250

Poké Burger

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

een mix van sushi en poké bowl samengesmolten in deze

ketchup

fantastische burger, met sushirijst, rauwe zalm , sashimi van

€ 17.00

tonijn, avocado, bosui, sojasaus en wakame salade en Japanse

Chili Bacon Burger

€ 15.00

rundvlees burger 180 gram op een chili bun, met cheddar,
bacon, sla, tomaat, augurk, rode ui en ketchup

mayonaise

Veggie Delight

€ 13.00

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

Nacho Burger

€ 16.00

rundvlees burger 180 gram op een chili bun met nachoś, rode
ui, cheddar, sla, jalapeno, guacamole en salsa saus

ketchup

Vegan World Burger

€ 15.00

greenway burger op een steakhouse bun met vegan cheddar,

Rossini Burger

€ 15.00

rundvlees burger 180 gram op een steakhouse bun met champignons, uien, spek, sla en truffelmayonaise

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

Burger van de maand

€ 14.00

lekker, lekker en nog eens lekker

Premium Kipburger

€ 15.00

krokante kipburger van onze poelier Wolters op een chili bun,

€ 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, cheddar, jalapenos, uitjes, salsasaus en guacamole

Funky Honey Dog

€ 13.00

150 gram “the dog” op een sesam hotdog bun met witte kool, sla,
crunchy ui en een honing-mosterd dressing

Vegan Carrot Dog

€ 12.00

bospeen gemarineerd in gerookte kruiden en specerijen
op een (vegan) broodje met augurk, mosterd, ketchup en
vegan mayo
Bij onze hotdogs serveren wij friet en rauwkost

Bij onze burgers serveren wij friet en rauwkost

met sla, avocado, tomaat, rode ui en guacamole

DESSERT
Panna cotta

€ 6.00

met een rood fruitsoepje

Oreo cheese cake

de ultieme verwennerij onder de milkshakes

€ 6.50

cheesecake met een Oreo twist

Tony’s taartje

Sweet Strawberry Shake

€ 7.50

onze lieve, roze milkshake

€ 7.50

chocoladetaartje van Tony Chocolonely

LEO’s ice cream

Kitkat Chunky Salted Caramel Shake € 7.50

Gegrilde ananas

€ 7.50

met karamel en Grieks yoghurtijs

€ 7.50

saus keuze: chocoladesaus, aardbeiensaus of caramel

Chocolate Oreo Dream Shake
de milkshake voor de choco fans

topping keuze: m&m’s, kitkat chunky salted caramel, tony chocolonely, oreo cookies
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€ 7.50

