STARTERS

POKEBOWL

FLATBREAD
brood gebakken op de grill met aioli en
chimichurri

5.50

NACHOS BLACK 'N WHITE
opzienbarende nacho combi met jalapeno, texmex kaas, guacamole en een rokerige
mexicaanse chilisaus

8.50

GREVENSTEINER CHAMPIGNONS
in Grevensteiner bierbeslag gefrituurde
champignons met aioli

8.50

GAMBAS
op parelcouscous met zeekraal en teriyakisaus

9.75

CARPACCIO GEROOKTE ENTRECOTE
met truffelmayonaise, rucola, rode ui,
pijnboompitjes en kaas

9.75

CHICKEN SALAD
groene salade met Achterhoekse chicken strips,
gekonfijte rode ui, komkommer, padano kaas,
cashewnoten en sesam-vinaigrette

9.75

FILET AMERICAIN VAN ZALM
op crostini met zoetzure tinten en kwartelei

10.00

ROASTED PUMPKIN
geroosterde pompoen op groene salade met feta,
honing, walnoten en balsamico vinaigrette

9.75

CHEFS SOEP
iedere week weer een verrqssende soep

5.00

HOOFDGERECHTEN

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

15.00

POKEBOWL KIP
met Achterhoekse chicken strips

14.00

POKEBOWL BUTTERFLY GARNALEN
met gefrituurde butterfly garnalen

14.00

POKEBOWL TOFU
met gebakken tofu

14.00

LEO TO SHARE €35
LEO to share bestaat uit 3 gangen waar je bij
elke gang gerechtjes van onze kaart krijgt!
LEO to share wordt geserveerd op stoere planken
zodat je er samen van kunt genieten.
Uitsluitend per tafel te bestellen.

CHILI CHEESE DOG
top hotdog " chili cheese style"

14.50

PORC ON A SKEWER
varkenshaasspies met satésaus

19.50

ENTRECOTE
met aioli en chimichurri

25.00

WINGS & RIBS
chicken wings en spareribs met aioli en
homemade whisky bbq-saus

22.50

SWEET NOZEM RIBS
spareribs met een nozemglans

22.50

MIXED GRILL
nozem ribs, saté, steak en chickenwing met
chimichurri en aioli

25.50

SALMON
zalm, parelcouscous, zeekraal en saffraansaus

22.50

ESCALOPE ITALIAN STYLE
kalfsoester met verse pasta, tomaatjes,
mozzarella, rucola en balsamico

24.50

PORTOBELLO SANDWICH
met oesterzwammen, feta, ranchdressing, in een
hotdogbun

14.50

Hoofdgerechten worden geserveerd met
steakhouse friet met 3 sauzen en rauwkost.

Draai deze kaart om voor de lekkerste burgers
en desserts

WOENSDAG
BEER & BURGER €10

DONDERDAG
3 GANGEN €25

BURGERS

BURGERS

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

14.00

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

15.00

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

16.00

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

15.00

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

16.50

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

15.00

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

15.00

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

15.00

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

15.00

DESSERT

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

16.50

LEO ICE CREAM
in 5 varianten: Snickers, Oreo, Kitkat, M&M en
warme kersen

6.50

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

17.50

SWEET STRAWBERRY SHAKE
aardbeien milkshake met zoetigheden

6.50
7.50

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

16.50

TARTE TARTIN
met peer, homemade whisky-karamelsaus en
yoghurtijs
CHURROS 43
churros met kaneelsuiker en een liqor43 mousse

7.50

MONCHOU
met frisse limoen, bastognekoek en witte choco

7.50

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

16.50

DE KROON OP HET WERK
homemade kokos makroon met mango-chutney
en yoghurtijs

7.00

NORTH SEA
kabeljauw, steakhouse bun, koolsalade en
sriracha mayonaise

17.50

BIJ LEO

Onze burgers worden geserveerd met
steakhouse friet met 3 sauzen en rauwkost.
FEESTJE?
Bij LEO kun je ook terecht voor een leuk
feestje of voor activiteiten. Benieuwd naar
de mogelijkheden? Kijk op onze website
www.bijleo.nl of vraag er naar bij één van
onze medewerkers.

Onze rundvleesburgers worden medium
gebakken, dan zijn ze t lekkerst!
Wil je dit anders laat het ons weten!

BURGERLIJK AVONDJE
BURGERLIJK AVONDJE
niet thuis op de bank maar bij LEO!
Burgerproeverij in 3 gangen met uiteraard
bijpassende biertjes! AANRADER!!!

35.00

LEO TO GO
Bij LEO to go kun je burgers, dagschotels,
loaded fries, pokébowls, salades, broodjes,
friet, snacks, ijs, shakes en coca cola slush
afhalen of laten bezorgen!

