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Zin in �n �oed �las wijn?

CHOCOLADE LAVA MUFFIN 7

WIT - 100% CHARDONNAY
ROOD - 60% CAB. SAUVIGNON & 40% MERLOT
ROSÉ - 100% SYRAH
4 per glas | 10.50 per karaf | 17.50 per ﬂes 0,75 l.

Wacht bij de ingang. Onze
medewerkers komen naar u toe.

PINOT BLANC - DOPFF - FRANKRIJK – 2016
SAUVIGNON BLANC - FERNWAY - AUSTRALIË - 2015
PRIMO NATIVO (ROOD) - PUGLIEN - ITALIË - 2013
5 per glas | 15.50 per karaf | 22 per ﬂes 0,75 l.

Aan een tafel mogen maximaal 2 personen
of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter
van elkaar zitten

Chocolade cake, vloeibare chocolade vulling, vanille ijs,
slagroom

Om m� te be�i�en...

H�o�d�erechten...

CHOCOLADE BROWNIE 6.50

DE VOORGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET
STOKBROOD, AÏOLI EN KRUIDENBOTER.

DE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET
FRITES, EEN FRISSE SALADE EN MAYONAISE

BELGISCH NAGERECHT 6

CARPACCIO “IETS ANDERS” 15

HOLLANDSE BIEFSTUK 20

Dun gesneden ossenhaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise, eendenleverkrullen, bieslook,
old Amsterdam kaas

Biefstuk van de slagerij van Kraaij, met saus naar keuze

NOUGATINO DESSERT 7

GAMBA’S “LIKKEPOT” 20

Krokant schuim van Nougat, slagroom,
nougatijs, karamelsaus, lekker zoet

Gepelde Black Tiger garnalen, knoﬂookolie,
roerbakgroenten, romige chilisaus

DAME BLANCHE 6

PARADE VAN VOORGERECHTEN 13
Door onze keukenbrigade gemaakte selectie uit
onze voorgerechten

VISSALADE 12
Gerookte zalm, makreel, tonijnsalade, rode ui,
zongedroogde tomaat, frisse dressing

CARPACCIO 11
Dun gesneden ossenhaas,
pijnboompitten, spekgruis,
bieslook, old Amsterdam kaas,
basilicumdressing

Tevens zijn
onze salades
te bestellen
als maaltijdsalades

SCHNITZEL “LIKKEPOT” 16.50
Gepaneerde varkensschnitzel (250gr) met een
saus naar keuze. Tegen meerprijs verkrijgbaar
met de volgende toppings: ham, kaas en ananas
of tomaat, ui en kaas

GEBAKKEN KALFSOESTER 21
Rose kalfsvlees voor jou gebakken met gorgonzolasaus

Met caramelsaus en walnotenijs

Speculaasijs, walnotenijs, slagroom, kletskoppen, karamelsaus

De�ert �p

Erwin’s
huisgemaakte
Cheesecake

GEMARINEERDE ANANAS MET COCOSIJS EN
SLAGROOM 7.50

Harmonieuze mix van prosecco en vlierbloesemextract.
Geserveerd met een takje munt, citroen en ijsblokjes
Verkrijgbaar in: 0,2 l. 7 | 0,75 l. 22.50

Verse ananas gemarineerd in een marinade van balsamico siroop, honing, citroensap en een scheutje bruine
rum. Geserveerd met cocosijs van Otelli en slagroom

ESPRESSO MARTINI 5.50

SALADE “LIKKEPOT” 10

“BLACK ANGUS” HAMBURGER 17

Frisse gemengde salade, huisgerookte
kip, feta, spekgruis, noten, knoﬂookdressing

Schotse runderhamburger, 110 gram bun, sla, tomaat,
augurk, “Likkepot” saus

SALADE HOLLANDSE GARNALEN 11

VARKENS SPARERIBS 15.50

Noordzeegarnalen op een bedje van knapperige
ijsbergsla met cherry tomaat, komkommer, bieslook,
hardgekookt ei en huisgemaakte whisky cocktailsaus

500 gram wide cut varkensribben, ketjapmarinade,
chilisaus, cocktailsaus

PATA NEGRA 12.50
Spaanse ibericoham van het “zwart poot”
varken. Alleen maar ham, maar dan wel
de lekkerste

KNOFLOOKBROOD 5.50
Focacciabrood, knoﬂookolie, kruidenmayonaise

TOM KHA KAI SOEP 6.50
Thaise kokossoep gevuld met kip, shiitake, paksoi,
citroengras en rode peper

TOMATENSOEP 6
Gebonden, rundergehaktballetjes, room, bieslook,
Kan ook vegetarisch geserveerd worden

WEEKSOEP 5.50
Vraag onze medewerkers wat het vandaag is

Deze lasagna is goed gevuld met courgette, paprika,
aubergine, champignons en cherry tomaat afgetopt met
bechamelsaus

Kindermenu’s

Voor de kinderen hebben wij een aparte
placemat met hierop speciale kindergerechten.
Tevens staat er op de achterkant een kleurplaat
waarmee ze kans maken op een leuke prijs!

H�rlijk kopje koﬃe o� th�?

Wekelijks wisselend gerecht.
Kijk op de krijtborden, vraag de bediening

KOFFIE
CAPPUCCINO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO

KIPSATÉ 14

THEE 2.40

Malse kipﬁlet, huisgemaakte marinade, pindasaus,
grote kroepoek

Smaken; English blend, Earl Grey, Bosvruchten, Rooibos,
Groene thee met citroen

WEEKSCHOTEL 12.50

Vl�s- en Vi�pecialiteit

Iedere week proberen wij u naast de gerechten
van deze kaart een Vlees- en Visspecialiteit te
presenteren. Wilt u weten welke deze zijn?
Kijk dan op de krijtborden of vraag het één van
onze medewerkers.

Onze h�rlijke sauzen

U heeft de keuze uit: pepersaus, champignonsaus, stroganoffsaus of rodeportsaus.

2.40
2.65
2.40
4.25
2.65
2.90

VERSE GEMBER THEE MET CITROEN 2.75
VERSE MUNT THEE
2.75
HONING CUPJE
0.50

Gebak
NOUGATINE GEBAKJE
APPELGEBAK
APPELGEBAK MET SLAGROOM
CHEESECAKE

Van de tap

Op het terras mag u alleen zitten,
niet staan
U beantwoord de controle vragen
die gesteld worden

2.80
2.50
2.80
4.00

LEFFE DUBBEL
LEFFE BLOND
LA CHOUFFE BLOND Seizoensbier
FILOU TRIPEL
BUD PILS

6,5%
6,6%
8%
8.5%
4.5%

Desinfecteer uw handen als
u ons komt bezoeken

Was na uw toiletbezoek
grondig uw handen
4.25
4.25
4.25
3.85
2.60

Vraag de bediening naar ons bier op de wisseltap

Check de website van de betreffende
horeca gelegenheid of u moet reserveren
voor een bezoek
Volg de gemaakte looproutes en bewaar
1,5 meter afstand naar andere gasten
Wees lief voor andere gasten en
onze medewerkers

Van de �les
DUVEL
LEFFE TRIPEL
KASTEEL DONKER
LIEFMANS FRUITESSE
DESPERADO
BELLE-VUE KRIEK
BUDELS OUD BRUIN
HOEGAARDEN RADLER
JUPILER
LEFFE BLOND
HOEGAARDEN WITBIER
TRIPEL KARMELIET
HERTOG JAN GRAND PRESTIGE
GOOSE ISLAND INDIA PALE ALE
GOOSE ISLAND 312
FRANZISKANER WEISSBIER

Volg altijd de aanwijzingen van
onze medewerkers op

Desinfecteer uw handen voor
uw toiletbezoek

JUPILER PILS 5,2%
Fluitje 2.25 I 0,25cl 2.75 I 0,30cl 3.35

Rubbens kofﬁelikeur, distillaat La Chouffe bier 25% alc.,
slagroom Lekker!

Spareribs maar dan zonder bot en van het lekkerste
varken! Geserveerd met American coleslaw en bbq saus

Houd 1,5 meter afstand,
voor jezelf en andere gasten

Wij bedienen u binnen 1,5 meter aan tafel

KOFFIE “LIKKEPOT” 4

GEGRILDE IBERICO RIBFINGERS 10

Met zijn fris fruitige smaak een symbool voor de
“Passione d’Italia”. Uit het hart van het DOC gebied met
intensieve geuren van peer en appel.
Verkrijgbaar in: 0,20 l. 6.50 | 0,75 l. 22

HUGO L’ORIGINALE

Zeewolfﬁlet uit de oven met een witte wijnsaus

VEGETARISCHE LASAGNA 15

PROSECCO, MIONETTO CUVÉE FRIZZANTE

Vanille ijs, lauwwarme pure, chocoladesaus, slagroom

Espresso, wodka, Kahlua kofﬁelikeur

GEPOCHEERDE ZEEWOLFFILET 17.50

H��iëne protocol

Mi�chien nog iets na?

8,5%
8,5%
11%
3,8%
5,9%
5,2%
3,5%
0%-2%
0%
0%
0%
8.4%
10%
5.9%
4.2%
5%

Onze wijnoutlet

5.00
5.00
5.00
4.50
5.00
4.00
4.00
3.00
2.75
3.00
3.00
5.00
4.50
5.00
5.00
6.50

Dit is voor de wijnliefhebber en durfal
een uitgelezen kans om een lekker wijntje
uit te kiezen voor een schappelijke prijs.

Wanneer u zich niet houdt aan de 1,5m regels
van het horecabedrijf en/of niet luistert naar de
aanwijzingen van onze medewerkers, kan u de
toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd.
Schade die het horecabedrijf lijdt door uw
handelen in strijd met de regels kan op u worden
verhaald. U bent vervolgens ook niet welkom bij
andere horecabedrijven op De Driesprong.

H��t u �n voedsela�er�ie?
Laat het ons dan weten. In overleg met de
keuken gaan wij de gerechten desgewenst en
indien mogelijk aanpassen.

De Kadobon

Van eetcafé de Likkepot is in ieder gewenst
bedrag te verkrijgen. Te gebruiken voor
lunch, diner of alleen een drankje.
Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen!

