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info@delakeilunchroom.nl • www.delakeilunchroom.nl

De Lakei is sinds 1997 gevestigd aan de Benschopperstraat 22 te Ĳsselstein.
Door de jaren heen is De Lakei gegroeid tot een bedrĳf dat in de wĳde omtrek bekendheid geniet.
Een bedrĳf waarin we streven naar een huiselĳk gevoel. De Lakei probeert met zoveel mogelĳk
streekproducten te werken en betrekken veel van onze ingrediënten bĳ plaatselĳke ondernemers.
Wĳ serveren u de heerlĳkste broodjes en schenken diverse arabica kofﬁevarianten.
Daarnaast hebben wĳ een uitgebreid assortiment vlaaien en gebak, welke door de bakkerĳ 6 dagen per
week vers worden geleverd. Ook schenken wĳ een heerlĳk wĳntje of een speciaal biertje met daarbĳ
natuurlĳk de mogelĳkheid voor een hartig hapje.
Uiteraard staan wĳ open voor al uw wensen en suggesties.
De Lakei

Ontbijtje voor 2 (tot 11.00 uur)

€ 22,50

Lunch voor 2

€ 27,50

Diverse broodjes, zoet en hartig beleg, gekookt ei, glas verse jus
en kop koffie/thee naar keuze.
Klein kopje tomatensoep, diverse broodjes, hartig beleg, kaas,
glas verse jus en kop koffie/thee naar keuze.

Diverse belegde pistolets* (wit of meer granen)
------------ KOUD -----------Filet American speciaal
Gegarneerd met ei en ui
Mega gezond
Ham-kaas-ei-rauwkost
Tonijnsalade
Huisgemaakt, gegarneerd met ui en ei
Garnalensalade
------------ WARM -----------Vera
Ham, tomaat, brie en bieslook
Kaas-uien
Kruidenboter, ui en kaas
Pistolet geitenkaas
Spek, honing en walnoten
Ciabatta De Lakei
Kaas, sla, wortel, komkommer, taugé ananas, gefruite uitjes en satésaus

€ 5,25
€ 5,25
€ 6,95
€ 5,95
€ 6,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 6,95

* Wilt u bovenstaande gerechten op een ander broodje? Vraag het gerust.
Voor ciabatta, waldkorn en/of Italiaanse bol berekenen wij een meerprijs van: € 0,50
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Voor de kids
Poffertjes

€ 3,75

Boterham

€ 2,00

Met roomboter en poedersuiker
Met jam of hagelslag

Maaltijd salades
Salade carpaccio

€ 8,95

Salade tonijn

€ 8,95

Salade geit

€ 8,95

Gemengde sla, rundercarpaccio, olijven, parmezaanse kaas, pijnboompitjes
en carpaccio dressing
Gemengde sla, tonijn, rode uiringen, augurkjes, ei en cocktail dressing
Gemengde sla, geitenkaas, tomaat, spek, walnoten en honing

Soepen
Tomatensoep
Seizoensoep

€ 5,95
€ 5,95

Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter of roomboter

Broodplankje
2 Soorten brood met tapenade, olijfolie en kruidenboter

€ 4,75

Tosti tijd!!!
Ham/kaas
Kip

€ 3,95
€ 4,95

Pittig gehakt

€ 5,50

Brie

€ 5,25

Tonijn

€ 5,25

Gerookte kip en kaas op volkorenbrood)
Gehakt, oude kaas, ui, sambal en italiaanse kruiden)
Brie, ham en champignons)
Tonijn, tomaat en mozzarella)
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Onze koude specials
Boerenbol carpaccio

€ 8,50

Waldkorn zalm

€ 8,50

Italiaans bol geitenkaas

€ 8,50

Ciabatta vitello tonato

€ 8,50

Boerenbol rosbief

€ 8,50

Carpaccio, pesto, rucola, pijnboompitjes, truffelmayonaise en
parmezaanse kaas
Roomkaas, gerookte zalm, kappertjes en rucola
Geitenkaas, komkommer, rucola, spek en honing dressing
Kalfsfricandeau, tonijnmayonaise, kappertjes en olijven

Rosbief, gebakken champignons en truffelmayonaise

Onze warme specials
Waldkorn keizer kip

€ 7,50

Panini zalm

€ 8,50

Italiaanse bol

€ 7,00

Ciabatta Jessie

€ 7,50

Panini seranno

€ 7,50

Italiaanse bol kippenragout

€ 8,50

Gerookte kip, sambal, ui, tomaat en kaas
Gerookte zalm, pesto en roombrie
Salami, chorizo, kaas, sla, tomaat, paprikamix en pepers
Tomaten tapenade, gerookte kip, sla en gorgonzala kaas
Pesto, serranoham, tomaat en brie
Bol gevuld met kippenragout
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Warme vleesgerechten
Pistolet gehakt

€ 6,25

Varkenshaas sate

€ 8,50

Burger De Lakei

€ 8,50

Eiffel burger

€ 8,50

Warm gehakt, geserveerd met satesaus
Met stokbrood

Italiaanse bol, hamburger, sla, tomaat, kaas, gebakken ei en uien
Italiaanse bol, hamburger, gebakken ui, brie, walnoten en honing

Onze eitjes
Uitsmijter ham en kaas

€ 7,25

Uitsmijter carpaccio

€ 8,95

Oosterse omelet

€ 7,95

Spaanse omelet

€ 7,95

Carpaccio, rucola, pijnboompitjes parmezaanse kaas en dressing
Paprikamix, champignons, taugé en overgoten met chilisaus
Chorizo, tomaat en rode ui

(Onze uitsmijters en omeletten worden geserveerd op 2 sneetjes brood en bereid met 3 eitjes)

Lekker voor bij de borrel
€ 13,50

Borrelplankje voor 2 pers.

Plank met heerlijke wisselende tapas gerechten

Portie Kwekkeboom bitterballen uit de oven

8 stuks: € 6,00

Bereiding ± 10 minuten

Heeft u een allergie?
Onze medewerkers helpen u graag met het maken van de juiste keuze. Voor de wisselde specialiteiten kunt u
kĳken op onze borden in de zaak. U kunt bĳ ons afrekenen aan de kassa.
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