WARME GERECHTEN
TOAST ''LIKKEPOT'' 8.50
Geroosterd brood met gebakken champignons, ui, spek,
tomaat. Gegarneerd met jonge kaas
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EIERGERECHTEN

SALADES

(wit of bruin brood)

CARPACCIO “IETS ANDERS” 15.Dun gesneden ossenhaas, pijnboompitten,
truffelmayonaise, eendenleverkrullen, bieslook, old
Amsterdam kaas

VISSALADE SALADE 12.50
Gerookte zalm, makreel, tonijnsalade, rode ui,
zongedroogde tomaat, frisse dressing

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

SALADE OSSENHAASPUNTJES 13.50

UITSMIJTER ''DELUXE'' 12.50
Boerenbrood met carpaccio, pijnboompitten, bieslook,
spekgruis, old A'dam, truffelmayonaise en 2 gebakken
eieren

UITSMIJTER ''LIKKEPOT'' 9.50
Spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas

Gerookte zalm flakes

SOEP
TOMATENSOEP 6.-

Spekjes, tomaat, ui, champignons, ham en kaas

BOEREN OMELET 8.50
Roerbakgroente Vegetarisch

OMELET 8.50
Champignons en spekjes

OMELET 8.50
Ham en kaas

DRIELUIK '' VAN ALLES WAT '' 9.-

ROSMALENSE
MOLENBOL
Om te delen, met
aioli, tapenade en
kruidenboter

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

WEEKSOEP 5.50
Vraag onze medewerkers wat het vandaag is

TOSTI'S

Drie sneetjes boerenbrood met
CARPACCIO, truffelmayonaise, old A'dam en
pijnboompitten, BRIE, luxe notenmix met honingtijmsaus, TONIJNSALADE, rode ui, gekookt ei en
knoflookdressing

BROODJES
(wit of bruine petit pain of boerenbrood)
CARPACCIO 9.Gegarneerd met old A'dam, spekgruis, bieslook,
pijnboompitjes en basilicumdressing. De absolute topper!!

GEROOKTE ZALM 9.-

(wit of bruin brood, geserveerd met curry)

TOSTI GEITENKAAS met honing
TOSTI OUDE KAAS - SALAMI
TOSTI HAWAI ham/kaas/ananas
TOSTI ham/kaas/tomaat
TOSTI ham/kaas

5.5.5.5.5.-

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!

Met kappertjes, rode ui en een mosterd-dillesaus

TONIJNSALADE 8.Huisgemaakt, rode ui, kappertjes, ei, augurk en
knoflookdressing

GEROOKTE KIPFILET 8.Huisgerookt, met bieslook, pijnboompitten en
huisgemaakte kerriesaus

GEZOND 8.Met ham, kaas, ei, wortel, tomaat, augurk en rauwkost

WARM VLEES 7.50
Dun gesneden warme fricandeau, salade, huisgemaakte
satésaus en gefrituurde uitjes

WARME KIPFILET 8.50
Stukjes warme kipfilet met gebakken spekjes, ui,
champignons en chilisaus

WIJN
WIT - 100% CHARDONNAY
ROOD - 60% CAB. SAUVIGNON & 40% MERLOT

BELGISCH NAGERECHT 6.Speculaasijs, walnotenijs, slagroom, kletskoppen,
caramelsaus

ROSÉ - 100% SYRAH
4.10.50
17.50

NOUGATINO DESSERT 7.Krokant schuim van Nougat, slagroom, nougatijs,
caramelsaus, lekker zoet

DAME BLANCHE 6.-

SAUVIGNON BLANC - FERNWAY - AUSTRALIË - 2020
5.- per glas | 15.50 per karaf |22.- per ﬂes 0,75 l.

ESPRESSO MARTINI 5.50

ZALMFILET 18.50
Gebakken zalmfilet, geserveerd met gebakken groente
en een mosterdsaus

PRIMITIVO (ROOD) - PUGLIA - ITALIË - 2017
5.- per glas | 15.50 per karaf |22.- per ﬂes 0,75 l.

Espresso, wodka, Kahlua kofﬁelikeur
Word koud geserveerd

PRONOL PROSECCO SPUMANTE

KOFFIE “LIKKEPOT” 4.50

Zeer frisse en fruitig met een delicaat bouquet.
Deze Spumante smaakt mooi fris en zuiver en heeft
een aangename mousse.
Verkrijgbaar in: 0,20 l. 6.50 | 0,75 l. 22.-

Rubbens kofﬁelikeur, distillaat La Chouffe bier
25% alc. en een flinke toef slagroom Lekker!

TOURNEDOS ROSSINI 27.50
Gebakken ossenhaas met gebakken eendenlever,
gegarneerd met een coulis van rood fruit en rode port
saus

''LIKKEPOT'' HAMBURGER 11.50
100% puur rundvlees burger geserveerd met sla,
tomaat, augurk, rode ui, bacon en “Likkepot” saus
Kan ook vegetarisch geserveerd worden

VARKENS SPARERIBS 16.50
500 gram wide cut varkensribben in ketjapmarinade
geserveerd met chilisaus en cocktailsaus

MEXICAANSE WRAP 15.Mexicaanse wrap gevuld met vegetarisch gehackt en
groente. Geserveerd met een tomaten salsa en
guacamole

KIPSATÉ 15.50

Malse kipﬁlet in huisgemaakte marinade,
huisgemaakte pindasaus, grote kroepoek en
gefrituurde uitjes

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

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��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.

per glas
per karaf
per ﬂes 0,75 l.

PINOT BLANC - DOPFF - FRANKRIJK – 2020
5.- per glas | 15.50 per karaf |22.- per ﬂes 0,75 l.

Vanille ijs, slagroom ,
lauwwarme pure chocoladesaus

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

Gepelde Black Tiger garnalen, gebakken in
knoﬂookolie, roerbakgroenten en een romige chilisaus

Ham en kaas

OMELET ZALM 9.50

Frisse gemengde salade, huis
gerookte kipfilet, feta, spekgruis,
noten, knoﬂookdressing

H�o�d�erechten...

UITSMIJTER 8.50

Lauwwarme geitenkaas, gegarneerd met
honingmosterd dressing, zongedroogde
tomaat en luxe noten mix

SALADE “LIKKEPOT” 10.-

2 rundvlees kroketten geserveerd met brood en mosterd
( ook te verkrijgen met 2 kaas kroketten )
9.-

GAMBA’S “LIKKEPOT” 20.-

SALADE GEITENKAAS 9.-

Carpaccio van gele biet, manchego,
truffelsaus, noten crumblé

BOURGONDISCHE KROKETTEN 8.-

Champignons en spek

OMELET '' LIKKEPOT'' 9.50

GELE BIET CARPACCIO 9.-

Brie uit de oven met luxe notenmix, zongedroogde
tomaat en honingmosterddressing

UITSMIJTER 8.50

Op Japanse wijze met gebakken champignons, rode ui,
roerbakgroente en een chili - ketjapsaus

Tevens zijn
onze salades
te bestellen
als maaltijdsalades

LAUWWARME BRIE 8.50

Mi�chien nog iets na?

HUGO L’ORIGINALE
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

H�rlijk kopje koﬃe o� th�?
KOFFIE
CAPPUCCINO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
KOFFIE VERKEERD
LATTE MACCHIATO

2.40
2.65
2.40
4.25
2.75
2.90

THEE

2.40

ONTBIJT
Elke dag van 10.00 u tot 12.00 u
Zin in een lekker ontbijt?
Neem een kijkje in onze ontbijt kaart.

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

VERSE GEMBER THEE MET CITROEN
VERSE MUNT THEE

2.90
2.90

GIN-TONIC RASPBERRY'S
Frozen raspberry's - citroen Fever tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC ORANGE

Gebak

3.3.3.50

NOUGATINE GEBAKJE
APPELGEBAK
APPELGEBAK MET SLAGROOM
CHEESECAKE

4.00

Sinaasappel - kaneel - kruidnagel - Fever
tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC MUNT/LIMOEN
Takje munt - limoen Fever tree tonic - Bombay gin

GIN-TONIC VLIERBLOESEM
Vlierbloesem siroop - komkommerlinten Fever tree tonic - Bombay gin

VAN DE TAP
JUPILER PILS 5,2%
Fluitje 2.25 I 0,25cl 2.75 I 0,30cl 3.35
LEFFE DUBBEL
LEFFE BLOND
LA CHOUFFE BLOND
FILOU TRIPEL
SEIZOENSBIER
JOPEN BLACK IPA

6.5%
6.6%
8%
8.5%

4.50
4.50
4.50
4.50

8%

4.75

Onze wijnoutlet

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

