Vooraf
Broodplank* - Stokbroodje met aioli - 4.5
Ballenbak* - Zeewier bitterballen van La Boule - 5.5

Voorgerechten
Huilebalk* - Kruidige Franse uiensoep - 5.5
Kaaskop* - Leidsche kaassoep - 5.5
Caprese* - Salade van tomaat en mozzarella - 7.5
Leiden aan Zee - Gerookte zalm met salade en cocktailsaus - 9.5
Carpaccio - Biefstuk met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en tomaten-basilicumdressing - 9.5

Hoofdgerechten
Einstein Burger* - De mc2 burger van de vegetarische slager - 14.5
Gipsvlucht - Gepaneerde kipschnitzel met zigeunersaus - 16.5
Alle Gekheid - Kipsaté met pindasaus - 16.5
Boter bij de Vis - Botervis van de grill met Hollandaisesaus - 17.5
Leidsch Lekkers - Gebakken varkenshaas gevuld met Leidse kaas en rode-wijnsaus - 17.5
Lorentz Steak - Gebakken biefstukjes met pepersaus - 18.5
Mixed Grill - Biefstuk, kip, varkenshaas en spare ribs van de grill met zigeunersaus - 19.5
Spare Ribs - Gegrilde, gemarineerde varkensribbetjes met knoflooksaus
Klein - 14.5 Middel - 18.5 Groot - 22.5
Hoofdgerechten worden geserveerd met frisse salade en dikke frieten met mayonaise of op verzoek rijst

Nagerechten
Dame Blanche* - Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom - 6.5
Bezige Bij* - Turkse yoghurt met walnoten en honing - 6.5
Zoetekauw* - Creme Brulee met bosbessensorbet - 7.5
Boerderij ‘t Geertje* - Kaasplankje met kazen van de boerderij - 7.5
Koffie Met* - Koffie of thee met drie ‘Leonidas’ bonbons - 6.5
Koffie Hooykist* - Drie Oudhollandse ‘Van Wees’ likeurtjes met koffie of thee - 7.5

Gerechten gemarkeerd met een * zijn geschikt voor onze vegetarisch etende gasten
Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur

Vier gangen keuzemenu 29.5
Vooraf
Kleine Broodplank* - Half stokbroodje met aioli

Voorgerechten
Huilebalk* - Kruidige Franse uiensoep
Kaaskop* - Leidsche kaassoep
Caprese* - Salade van tomaat en mozzarella
Leiden aan Zee - Gerookte zalm met salade en cocktailsaus
Carpaccio - Biefstuk met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en tomaten-basilicumdressing

Hoofdgerechten
Einstein Burger* - De mc2 burger van de vegetarische slager
Gipsvlucht - Gepaneerde kipschnitzel met zigeunersaus
Alle Gekheid - Kipsaté met pindasaus
Boter bij de Vis - Botervis van de grill met Hollandaisesaus
Leidsch Lekkers - Gebakken varkenshaas gevuld met Leidse kaas en rode-wijnsaus
Lorentz Steak - Gebakken biefstukjes met pepersaus
Mixed Grill - Biefstuk, kip, varkenshaas en spare ribs van de grill met zigeunersaus
Kleine Spare Ribs - Gegrilde, gemarineerde varkensribbetjes met knoflooksaus
Hoofdgerechten worden geserveerd met frisse salade en dikke frieten met mayonaise of op verzoek rijst

Nagerechten
Dame Blanche* - Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Bezige Bij* - Turkse yoghurt met walnoten en honing
Zoetekauw* - Creme Brulee met bosbessensorbet
Boerderij ‘t Geertje* - Kaasplankje met kazen van de boerderij

Gerechten gemarkeerd met een * zijn geschikt voor onze vegetarisch etende gasten
Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur

