BURGERS

BROOD

keuze uit Oerbrood wit - Oerbrood bruin - Flaguette
Americain

€ 7.50

filet Americain, gesnipperde ui, ei, rucola

Wrap kip

€ 7.00

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

€ 9.00

LEO Burger Classic

wrap chicken strips, bbq saus,
salade, rode ui

Vega

€ 7.50

met oesterzwammen, spinazie,

Wrap zalm

feta, rode ui en bbq saus

wrap gerookte zalm, kruidenkaas,

rode ui, augurk en ketchup

rode ui, kappertjes

Pulled zalm

€ 9.00

pulled zalm met avocado, venkel

2 Holtkamp kroketten

en dillesaus

met brood

Pulled pork

€ 9.00

pulled pork, coleslaw, rode ui, nootjes
en bbq-saus

Boschlaan

€ 8.50

kipfilet, bacon, ei, sla en kerriemayonaise

Beenham

€ 9.00

warme beenham met rauwkost
en pindasaus

Entrecote

Chili Bacon Burger

€ 10.00

rundvleesburger op een chili bun, met cheddar, bacon, sla,

€ 7.50

tomaat, augurk, rode ui en ketchup

2 Meijer frikandellen € 7.50

Premium Kipburger € 10.00

met brood

Gyros

€ 9.50

rundvleesburger 180 gram op een steakhouse bun, sla, tomaat,

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

€ 7.50

Veggie Delight

kip gyros met sla, tomaat,
komkommer en tzatzikisaus

€ 9.50

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

LEO’s broodje van de week
€ 6.50

een portie friet erbij € 2.50

€ 9.00

gerookte entrecote, rucola,
truffelmayonaise en rode ui

SALADES

HOTDOGS
POKE BOWLS
POKE BOWLS

Hot Dog Classic
€ 12.50

de poké bowls bij LEO bestaan
uit: sushirijst, wakame,
sojabonen, komkommer, bosui,
avocado, radijs en wortel
Je kunt kiezen uit de volgende
toppings:

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

Kip

€ 9.75

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

Nacho Hotdog

€ 10.00

150 gram “the dog” op een sesam hotdog bun met nachos,
cheddar, jalapenos, uitjes, mayonaise, ketchup en mosterd

honing-mosterd dressing

Italia

€ 9.75

Italiaanse salade, gedroogde ham, gemarineerde

Vegan Carrot Dog
bospeen gemarineerd in gerookte kruiden en

€ 9.50

mozzarella bolletjes, rode ui, zongedroogde tomaatjes,
walnoten, balsamico dressing (ook in vegetarische variant)

specerijen op een (vegan) broodje met augurk,
mosterd, ketchup en vegan mayo

Zalm
Tonijn
Krokante Kip
Gebakken Tofu

€ 9.50

onze salades worden geserveerd
met broodsticks

Zalm

€ 11.50

salade met pulled zalm, venkel, avocado, dille dressing
een portie friet erbij € 2.50

Gamba

€ 11.50

pasta, gamba, rucola, rode ui, rode pesto

met wasabi mayo en sojadressing
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