BROOD

POKEBOWL

OLD AMSTERDAM
sandwino herb bun, Old Amsterdam kaas,
rucola, komkommer en mosterddressing

6.50

CHILI CHICKEN QUACAMOLE
sandwino chili bun, sla, gerookte kip, tomaat,
guacamole en tuinkers

6.50

HAM SANDWICH
sandwino prokorn bun, beenham, sla,
rauwkost en sandwichsaus

6.50

B.L.T.
sandwino prokorn bun, bacon, sla, tomaat
en mayonaise

6.50

CAPRESE
sandwino herb bun, mozzarella, tomaat,
groene pesto en rucola

6.50

AMERICAIN
sandwino prokorn bun, filet americain, uitjes,
augurk, sla en een pittige paprikasaus

7.50

CLUB
sandwino herb bun, Old Amsterdam kaas,
beenham, sla, tomaat, komkommer, wortelrasp
en mosterddressing

7.50

VEGGIE
sandwino prokorn bun, spinazie, ei,
tomaten, walnoten en groene kruiden

7.50

MEATBALL
sandwino prokorn bun, slices gehaktbal,
tomaatjes, rode ui, mosterd en sandwichsaus

7.50

NACHO
sandwino chili bun, kruidenspread,
tomatenspread, rode peper, tomaat, rode ui,
avocado, sla en nachos

8.00

SOEP & SALADE
CHEFS SOEP
elke week maakt Maartje weer een topsoep!

Onze pokébowl bestaat uit sushirijst, wakamé,
sojabonen, komkommer, avocado, radijs en
wortel met topping naar keuze

6.00

ZALM
gerookte zalm, rode ui, kappertjes en
dilledressing

12.50

12.50

POKEBOWL ZALM
met gerookte zalm

14.00

POKEBOWL KIP
met Achterhoekse chicken strips

13.00

BUTTERFLY GARNALEN
tempura gamba en chili-yoghurtdressing

POKEBOWL BUTTERFLY GARNALEN
met gefrituurde butterfly garnalen

14.00

9.50

POKEBOWL TOFU
met gebakken tofu

13.00

VEGA
spinazie, ei tomaten, walnoten, groene kruiden
en balsamicodressing
ITALIA
italiaanse ham, mozzarella, walnoten, rode ui
en balsamicodressing

12.50

BROOD

WRAP

SALMON
sandwino herb bun, gerookte zalm, sla,
komkommer, ui, roomkaas en groene kruiden

9.00

TUNNA
sandwino prokorn bun, tonijnsalade, sla en
kerstomaatjes

9.00

KIP PESTO
gerookte kip, sla, pijnboompitjes en groene
pesto

7.00

HEALTHY
sandwino prokorn bun, ei, courgette, paprika,
mozzarella, paprika spread, tomaatjes en rucola

9.00

ZALM
gerookte zalm, rode ui, sla en roomkaas

9.00
9.00

ENTRECOTE
sandwino herb bun, gerookte entrecote, ui,
kaas, pijnboompitjes, rucola en truffelmayo

9.00

PULLED PORK
pulled pork, koolsalade en BBQ saus
NACHO
met nachos, sla, rode ui, guacamole en
salsasaus

7.00

De broodsuggesties die wij doen zijn in onze
ogen de meeste passende maar uiteraard kun je
deze naar eigen smaak invullen.
Je kunt kiezen uit herb (kruiden),
prokorn (meergranen) of chili

CHICKEN STRIPS
Achterhoekse chicken strips, rode ui, sla, en
BBQ saus

draai om voor de lekkerste
lunchburgers, koffie en thee

8.00

BURGERS

BURGERS

LEO CLASSIC
100% rundvleesburger, steakhouse bun, sla,
augurk, rode ui, tomaat en tomato country
relish

11.00

CHILI BACON
100% rundvleesburger, chili bun, cheddar,
bacon, sla, augurk, rode ui, tomaat en jalapeno
pepper relish

12.00

NACHO
100% rundvleesburger, chili bun, nachos,
guacamole, jalapeno, sla, rode ui en smokey
salsasaus

13.00

ROSSINI
100% rundvleesburger, steakhouse bun,
champignons, uien, spek en truffelmayonaise

12.00

PULLED PORK
100% rundvleesburger, steakhouse bun, pulled
pork, koolsalade, rode ui, gefrituurde uitjes en
een smoky BBQ saus

13.50

HAWAÏ
100% rundvleesburger, steakhouse bun,
ananas, sla, tomaat, rode ui en een smokey
cocktailsaus

12.00

CRISPY HONEY CHICKEN
kipburger, steakhouse bun, sla, tomaat, rode ui
en een honing-mosterdsaus

12.00

PREMIUM CHICKEN
kipburger, chili bun, avocado, sla, tomaat, rode
ui en guacamole

12.00

CHICKEN HAWAÏ
kipburger, steakhouse bun, ananas, sla, tomaat,
rode ui en smokey cocktailsaus

12.00

TEA TREASURE

MEXICAN CHICKEN
kipburger, chili bun, nachos, guacamole,
jalapeno, sla, rode ui en smokey salsasaus

13.50

POKÉ
mix van sushi en pokébowl als burger
gepresenteerd met rauwe zalm, wakame,
sojabonen, komkommer, radijs en wortel,

14.50

HEALTHY AVOCADO
unieke burger van blokjes avocado en
knapperige maiskorrels in een krokante
paneerlaag van multigrain en quinoa, chilibun,
nacho, tomaat, jalapeno, sla en vegan mayo

13.50

OYSTER MUSHROOM
oesterzwamburger, chili bun, sla,
tomaat, rode ui en vegan truffelmayonaise

13.50

NORTH SEA
kabeljauw, steakhouse bun, koolsalade en
sriracha mayonaise

14.50

MET FRIET EN RAUWKOST ERBIJ

3.00

IL LEONE KOFFIE
IL LEONE CAFE CREME

2.50

IL LEONE CAPPUCCINO

2.75

LATTE MACCHIATO

3.00

LATTE MACCHIATO
met hazelnootsiroop of kaneelsiroop

3.50

ENGLISH BREAKFAST
traditionele mix van assam en sumatra

3.00

RED PEARL
kleurrijke rooibos met vanille en cranberry

3.00

TREASURE HEALTHY
zonnige groene thee met aloe vera

3.00

BERRY HEART
kleurrijke rooibos met framboos en blauwe bes

3.00

SPICY CHAI
zwarte thee met kaneel, gember en peper

3.00

EARL GREY BLUE FLOWER
zwarte thee met bergamot en korenbloem

3.00

CARRIBEAN DREAM
appelstukjes, amandelen, kaneel en rode biet

3.00

JACK SPARROW
zwarte thee met een mix van tropische vruchten

3.00

ORANGE BLOSSOM MINT
chinese groene en witte thee met kamille,
jasmijn met sinaasappelbloesem

3.00

ORGANIC SENCHA
biologische groene thee uit Japan

3.00

VERSE MUNT THEE
met honing

3.00

VERSE GEMBER THEE
met honing

3.00

draai om voor de lekkerste
broodjes, salades en pokebowls

