LOCO SATÉ

van de varkenshaas met pindasaus,
kroepoek, gekookt eitje en atjar tjampoer

De burgers worden
geserveerd met een
witte krokante reuze bol,
frites, salade en mosterd
balsamico mayonaise.

16. 50

SPARERIBS

16. 50

VEGA QUICHE

16.

huisgemarineerd met sausjes

gevuld met groenten, zontomaat, mozzarella
en champignons, met groene asperges

BIO SCHNITZEL

met pepersaus van het biologische
scharrelvarken uit de streek

50

17. 50

GEVULDE ACHTERHOEKSE
MAISKIPFILET

16. 50

LAMSKOTELETTEN

18. 50

met basilicummousse op een bedje
van risotto en tomaatjes

van de grill met tijm, jus en groene asperges

50

Mesclun salade, tomaat, komkommer,
radijs, lente ui, gebakken champignons,
ui, ossenhaaspuntjes en teriyakisaus

11. 50

/m

Romaine sla, radijs, ei, Parmezaanse
kaas, croutons, lente ui, bacon, ansjovis,
gerookte kip en ceasar dressing

SALADE NIÇOISE

17. 50

13.

SALADE
OSSENHAASPUNTJES

CEASAR SALADE

GEBAKKEN SCHELVISFILET
met groene kruiden en limoen boter

BURGERS

SALADES

Hoofdgerechten
worden geserveerd met
frites, frisse salade en
mayonaise.

Tomaat, radijs, aardappel, sperziebonen,
ui, ei, olijven, ansjovis, lente ui, tonijn
en mosterd dressing

SALADE GAMBA

Mesclun salade, tomaat, komkommer,
radijs, ui, ei, lente ui, gegrilde gamba’s,
sweet chili en mayonaise

11.

50

13. 50

SPICY BURGER

13, 50

CHEESE BURGER

14, 50

VEGA KIP BURGER

15, 50

BRIE BURGER

15, 50

LOCO BURGER

16, 50

BOEREN BURGER

16, 50

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

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

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

vega burger met sla, jamballasaus,
tomaat, augurk, rode ui, avocado
en Cheddar

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

heerlijke combi van ossenhaas en malse sukade

in eigen jus met champignons

13, 50

kaasburger met sla, pesto, tomaat,
augurk en Mozzarella

DUO OSSENHAAS
24. 50
& SUCADE		
OSSENHAAS CLASSIC

CLASSIC BURGER

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

22. 50

: VEGA
BESTELLEN EN AFHALEN VAN 12.00 - 20.30 UUR VIA T 054 4 371287

LIEVELDERWEG 118

LIEVELDE

/m: VEGA MOGELIJK
WWW.LOCOLIEVELDE.NL

