sinds 2014

ONZE BURGERS
Al onze burgers zijn ambachtelijk gemaakt van 100%
puur rundvlees en bereid met de beste zorg.
De burgers worden medium gebakken geserveerd
met een witte krokante reuze bol, verse frites, salade
en mosterd balsamico mayonaise.

Classic burger

15.95

runderburger 180 grams met sla, relisch,
tomaat, augurk en Cheddar

16.

95

runderburger 180 grams met sla, jalapenosalsa, tomaat, augurk, gegrilde paprika,
rode ui en Cheddar

Cheese burger

runderburger 180 gram met sla, relisch,
tomaat, augurk, brie en Cheddar

Zalm burger

Bittergarnituur

kaasburger met sla, pesto, tomaat, augurk
en mozzarella

Loco burger

16.95

16.95

17.95

runderburger 180 grams met sla, relisch,
tomaat, augurk, rode ui, boerenmetworst,
Cheddar en gebakken spiegeleitje

Boeren burger

12 stuks mix

D

8.50

8 stuks

8.50

Loco Antipasti (vanaf 2 personen)

9.95 p.p.

met Italiaanse kaas-, worst,
ham soorten, mozzarella, tomaat,
gegrilde paprika, courgette,
gerookte zalm en olijven.

Flammkuchen

11.50

Knoflookbrood

8.50

Broodplankje

5.75

met crème fraîche, rucola, parmaham,
olijven en Parmezaanse kaas

LOCO
LUNCH & BORREL

EEN WARM WELKOM BIJ LOCO!
De stoomtrein is inmiddels vervangen
door de diesel locomotief. Maar de sfeervolle horecalocatie aan het spoor is sinds
1932 nauwelijks veranderd. Bij aankomst
heeft het uitnodigende karakteristieke
pand nog steeds de aantrekkingskracht
van een warme deken.
Een bezoek aan Loco is dan ook meer thuiskomen,
waar je omarmt wordt door het gezellige interieur
en de hartelijke mensen die er werken.
Een ambiance waarbij het lijkt alsof de tijd heeft
stilgestaan in combinatie met de moderne
faciliteiten van nu, zorgt voor een comfortabel
gevoel.
Het trefpunt van de Achterhoek! Zo staat het in de
geschiedenis geschreven, dat maakt deze locatie
sinds jaar en dag de plek voor een succesvol verblijf.
We heten u van harte welkom!

Heeft u een allergie? Meld het ons.

17.95

runderburger 180 grams met sla, joppiesaus,
tomaat, augurk, gebakken champignons, ui,
bacon en Cheddar

9.50

rijk belegd met tomaten-kruidensalsa

16.95

Brie burger

9.50

met gesmolten Cheddar, sour-cream en
chilisaus
Keuze uit: kip, rundergehakt en mozzarella

Bruchetta Originale

zalm burger 180 grams met sla, tomaat,
augurk, rode ui, avocado, yoghurt-cocktailsaus
en Cheddar

GEEF EENS
EEN LOCO
DINERBON
CADEAU!

Nacho Cheese

Kwekkeboom bitterballen

Spicy burger

TIP:

BORRELKAART

Voor allergenen informatie kunt u zich
wenden tot het personeel.

Altijd

genieten

LIEVELDERWEG 118
LIEVELDE
T 0544 371287
WWW.LOCOLIEVELDE.NL

etenendrinken

WWW.LOCOLIEVELDE.NL

lunchkaart mogelijk
tot 17.00 uur

SALADES
Salade ossenhaaspuntjes

mesclun salade, tomaat, komkommer,
radijs, lente ui, gebakken champignons
en ui, ossenhaaspuntjes en teriyaki saus

Kippendij salade

mesclun salade, tomaat, komkommer, radijs,
paddenstoelen, met sinaasappelmayonaise

ONZE SOEPEN
13.

50

Bistro uiensoep

klassieke Franse uiensoep gegratineerd met Gruyère kaas

13.50

12.50

Salade gerookte vis

15.

mesclun salade, tomaat, komkommer,
gerookte zalm, paling en makreel met
yoghurt-cocktailsaus

Pomodori tomatensoep

50

6.25

met basilicumroom en gegrilde groenten

Mosterdsoep

Vega salade

spinazie, appel, gorgonzola, croutons en
gesuikerde walnoten, met limoendressing

6.25

/m

6.25

met spekjes en bosui

TO SHARE

Flammkuchen

/m

11.50

met crème fraîche, rucola, parmaham,
olijven en Parmezaanse kaas

Knoflookbrood

gegarneerd met knoflook, kruidenboter
en kaas

ONZE CARPACCIO’S
Ossenhaas carpaccio

met pesto, pijnboompitjes, Parmezaanse
kaas en rucola

Loco Carpaccio

Loco Antipasti (vanaf 2 pers)

13.50

15.50

13.

Tonijn carpaccio

14.50

Biet carpaccio

11.50

met geitenkaas, walnoten, rucola
en honing

Vitello Tonnato

dun gesneden kalfsmuis met tonijncrème,
kappertjes, rode ui en rucola.

Tomaat mozzarella carpaccio
met basilicum en balsamicosiroop

50

14.50

11.

50

Duo kroket

Uitsmijter ham- kaas

/m
3 eieren en bolletje locoslaatje

9.50

Loco omelet /m
met bolletje locoslaatje, ham en kaas

9.50

12-uurtje

Loco bal
ambachtelijke gehaktbal uit eigen keuken
met brood
met frites en salade

10.95
13.50

Bio schnitzel Jäger-style

23.50

8.50

Broodplankje

5.75

Loco saté

9.50

saté van varkenshaas met
pindasaus, frites en salade

met gesmolten cheddar, sour cream en chilisaus
Keuze uit: kip, rundergehakt of mozzarella

12.50

kopje tomatensoep, rundvlees kroket,
kaas/ham, gebakken ei en locoslaatje

Bruchetta originale

Nacho’s naar keuze

9.50

ambachtelijke kalfs- en runderkroket
met brood sla en mosterd

met gebakken uiten, champignons, spek,
spiegeleitje en pepersaus
Geserveerd met friet en mayo

met diverse sausjes en tapenades

Gerookte zalm carpaccio

met rucola, rode ui, sesam dressing
en avocado

/m 9.

95 p.p

met Italiaanse kaas, worst, ham soorten,
mozzarella, tomaat, gegrilde paprika,
courgette, gerookte zalm en olijven
rijk belegd met tomaten-kruidensalsa

met truffelmayo, pijnboompitten,
kastanjechampignons en Achterhoekse oude kaas

met honingmosterd dille saus en rucola

8.50

ONZE WARME
GERECHTEN

18.50

ONZE BROODJES
Runder carpaccio

met pesto, Parmezaanse kaas en
pijnboompitten met balsamico dressing

10.95

Tonijnsalade

9.95

Loco Club sandwich zalm of kip

9.95

homemade tonijnsalade volgens		
geheim recept
met toepasselijke salade,		
garnituur en saus

Tomaat mozzarella en pesto

10.95

Tonijn carpaccio

10.95

uit de oven

met rucola, rode ui, sesamdressing en avocado

: VEGA

/m: VEGA MOGELIJK

Al ons rund varkens- en kippenvlees komt van
lokale boerderijen uit onze streek. Achterhoekse
kwaliteit, waarvan we weten waar het vandaan komt.

Heerlijk
Eerlijk!

Dus van boer tot slachterij en slagerij hebben we het beste
vlees voor u geselecteerd. Eerlijk is heerlijk!

