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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..

Ontbijt voor 2 (tot 11.00 uur)

€ 23,50

Diverse broodjes, zoet en hartig beleg,
gekookt ei, glas verse jus en kop koffie/thee
naar keuze.

Lunch voor 2

€ 28,50

Kopje tomatensoep, diverse broodjes, hartig
beleg, glas verse jus en kop koffie/thee naar
keuze.

Diverse belegde pistolets*
(wit of meer granen)

Diverse belegde pistolets*
(wit of meer granen)

----- KOUD -----

----- WARM -----

Filet American speciaal

€ 5,50

Gegarneerd met ei en ui

€ 7,00

Ham, tomaat, brie en bieslook

Mega gezond

€ 5,50

Ham-kaas-ei-rauwkost

Kaas-uien

€ 4,75

Kruidenboter, ui en kaas

Tonijnsalade

€ 7,25

Huisgemaakt, gegarneerd met ei en ui

Garnalensalade

Vera

Geitenkaas

€ 7,00

Spek, honing en walnoten

€ 6,50

Noorse, met een cocktailsaus

Rosbief

€ 5,50

Heerlijk gebraden rosbief van onze slager
* Wilt u bovenstaande gerechten op een ander broodje?
Vraag het gerust. Voor ciabatta, waldkorn, Italiaanse bol
berekenen wij een meerprijs van: € 0,50
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VOOR DE KIDS
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BROODPLANKJE
€ 4,00

Met roomboter en poedersuiker

Boterham met ....?

€ 5,00

Met 2 soorten afbakbroodjes, tapenade,
olijfolie en kruidenboter

€ 2,00

Keuze uit hagelslag of jam

MAALTIJD SALADES
Salade Carpaccio

€ 9,50

Gemengde sla, rundercarpaccio, olijven,
parmezaanse kaas, pijnboompitjes
en carpaccio dressing

Salade kip

€ 9,00

Gemengde sla, gerookte kip, tomaat, spek,
blauwe schimmelkaas en yoghurtdressing

ONZE TOSTI’S
Ham/kaas

€ 3,95

Caprese

€ 4,75

Pesto, tomaat en mozzarella

Kip

€ 5,00

Volkoren brood, gerookte kip en kaas

Pittig gehakt

€ 5,75

Brie

€ 5,75

Kaas, sambal, gehakt uit de jus en ui
Ham, brie en gebakken champignons

SOEPEN
Erwtensoep

€ 6,95

Door onze huisslager gemaakt en
geserveerd met bruin stokbrood en
roomboter

Tomatensoep

€ 5,95

Met wit stokbrood en kruidenboter

Seizoensoep

€ 5,95

Met wit stokbrood en kruidenboter

De Lakei
lunchroom

&MORE

Benschoppersstraat 22 • 3401 DH IJsselstein
T: 030-6880079 • www.delakeilunchroom.nl • info@delakeilunchroom.nl

De Lakei
lunchroom

ONZE KOUDE SPECIALS
Ciabatta De Lakei
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ONZE WARME SPECIALS
€ 7,25

Waldkorn keizer kip

€ 8,00

Kaas, sla, komkommer, wortel, taugé, ananas,
gefrituurd uitje en overgoten met een heerlijk
schepje satésaus

Gerookte kip, sambal, ui, tomaat en kaas

Boerenbol carpaccio

Panini Frans

€ 8,75

€ 8,50

Carpaccio, pesto, rucola, pijnboompitjes,
truffelmayonaise en parmezaanse kaas

Brie, ananas, honing en pijnboompitjes

Waldkorn duo

Italiaanse bol

€ 8,75

€ 7,50

Heerlijke donkere waldkorn bol met 1 helft
belegd met huisgemaakte tonijnsalade en de
andere helft met roomkaas, gerookte zalm,
rucola en kappertjes

Salami, chorizo, kaas, sla, tomaat, paprikamix
en een pepertje

Italiaanse bol kip

Panini zalm

€ 8,50

Gerookte kip, tapenade, rucola, pijnboompitjes
en mosterd-dille dressing

Gerookte zalm, roombrie en pesto

Ciabatta Serrano ham

Waldkorn Chili

€ 8,00

Serranoham, roombrie, rucola, en honingmosterd dressing

€ 9,00

€ 8,00

Donkere waldkorn bol met gerookte kip,
ananas, tauge, kaas en chilisaus

Italiaanse bol kippenragoût € 8,50
Italiaanse bol gevuld met, door onze slager
gemaakte, kippenragout
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WARME VLEESGERECHTEN
Pistolet warm gehakt
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ONZE EITJES
€ 6,50

Uitsmijter ham en kaas

€ 7,75

Uitsmijter carpaccio

€ 9,25

Warm gehakt uit de jus, geserveerd met
satesaus

Varkenshaas saté

€ 8,75

Gebakken op de bakplaat, geserveerd met
satésaus, stokbrood en een gefruit uitje

Carpaccio, rucola, pijnboompitjes, parmezaanse kaas en dressing

Burger De Lakei

Uitsmijter zalm

€ 8,75

Italiaanse bol, met een hamburger van de
bakplaat, gebakken eitje, kaas, sla, tomaat en
uien.

Winterburger

€ 8,75

Italiaanse bol, met een hamburger van de
bakplaat, gebakken spek, uien en champignons

€ 9,25

Roomkaas, gerookte zalm en tomaat

Bol van de kok

€ 8,50

Italiaanse bol gevuld met mix van ei, ui, wortel,
tomaat en champignons
(Onze uitsmijters worden geserveerd op 2 sneetjes
brood en bereid met 3 eitjes)

LEKKER VOOR BIJ DE BORREL
Borrelplankje voor 2 pers. € 14,00
Plank met heerlijke wisselende tapas
gerechten

Portie Kwekkenboom bitterballen
uit de oven
€ 6,00
Bereiding ±12 minuten

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