
Workshops “koken” worden ook gegeven in 
de Lekkernij. De onderwerpen variëren van 
Hollandse Keuken, Tapas maken, Snelle Hap 
tot Chocolade en Taartjes & Gebak. Er zijn 
voor groepen diverse mogelijkheden, vanaf 
8 personen kunt u zelf een onderwerp kie-
zen en een avond bepalen in overleg met de 
keuken. Ook zijn er “vrije”workshops die 
door de Lekkernij zelf georganiseerd wor-
den. Voor het  actuele aanbod kijkt u op 
onze website of vraag naar de workshop-
kalender.

Het is bij de Lekkernij mogelijk om party-
hapjes, buffetten, BBQ en salades te be-
stellen. Wij kunnen uw feest van hapje tot 
drankje voorzien. Informeert u eens naar 
de mogelijkheden en prijzen. We verzor-
gen buffetten bij u aan huis of in onze 
brasserie. Kortom er zijn veel mogelijkhe-
den bij de Lekkernij.

aan tafel

Soepen

Buffetten

workshops

Van ontbijt tot diner
onze kaart

twitter en facebook

Grote Kerkstraat 1 | Hoogeveen | tel.: 0528 - 26 85 55

Kijk ook eens op: www.delekkernij.nl

OnzE HuISGEmaaKTE SOEpEn
• Geserveerd met eigengemaakt brood
Hollandse Tomatensoep
Hoogeveense mosterdsoep
Soep van de dag (wisselend aanbod)

Volg de Lekkernij ook op twitter of facebook 
Kijk eens op onze website www.delekkernij.nl 
(met recepten).

aan tafel bij De Lekkernij...
Bij de Lekkernij kun je van maandag t/m 
donderdag genieten van het aan tafel-me-
nu. Er is keuze uit 4 gerechten per week. 
(zie onze aan tafel kaart) Om de prijs hoef 
je het niet te laten, van maandag t/m don-
derdag van 17.00 uur tot 19.00 uur kun je 
al voor € 11,95 p.p. aan tafel.

uiteraard kunt u gebruik maken van ons 
wifi-netwerk, de toegangscode hiervoor is: 

john2017tineke

€ 11,95 p.p.

€ 4,50

€ 9,75

ELKE 

WEEK WEER 

EEN NIEUWE 

KAART!!

OOK Om af 
TE HaLEn!!

Maaltijdsalades
• Salade Zalm met gebakken gamba’s,
   croutons & citroendressing
• Salade Geitenkaas met walnoten, gebakken 
   spekjes, croutons & dressing
• Salade Carpaccio met spekjes, zongedr. 
   tomaat, oude kaas, croutons & dressing
• Kip met pestoolie, en zongedr. tomatjes
• Vegan salade met cougette carpaccio

Bittergarnituur (10st.)           € 5,50
Bitterballen (10st.)               € 5,25
Stokbrood met Kruidenboter  € 4,95
Tapasschoteltje De Lekkernij  € 8,50

Borrelplank Tineke
met diverse kaassoorten        € 9,95
Borrelplank Torentje
met diverse worst en vlees     € 9,95

lekker bij de borrel

borrelplankjes



Koffie  Normaal   Groot/Dubbel
Koffie Crème  € 2,35   € 3,95
Cappuccino € 2,60   € 4,95 
espresso € 2,95  € 3,95

Latte’s:
Latte Macchiato    € 3,95
Latte’s: Choco, Caramel of amaretto € 4,25
iced Coffee (in het ijsseizoen)   € 4,25

thee  
Diverse smaken uit ons thee kistje  € 2,35
Verse muntthee   € 2,50
Verse gemberthee   € 2,50

frisdranken  € 2,50
Melk/Karnemelk € 2,25
Chocomelk € 2,50
slagroom extra € 0,50
fristi  € 2,50
appelsientje sinaasappelsap € 2,65
appelsientje appelsap € 2,65
appelsientje tomatensap € 2,65
Ranja € 1,00

Gulpener bier v/d tap   fluitje  € 2,50
Gulpener bier v/d tap   Vaasje € 2,75
Radler 0.0 %  flesje  € 2,50
Radler 2.0 %  flesje  € 2,75
alcoholvrij bier (normaal/wit) flesje  € 2,75
heineken 0.0 %  flesje  € 2,75

Speciaalbieren
Ruime keuze, vraag hiernaar bij onze bediening

BRooDjes  Pistolet italiaanse bol

Kaas, ham of oude kaas € 3,40  € 4,25
ham & Kaas/oude kaas    € 3,80    € 4,60
Gezond      € 4,75    € 5,95
Romige franse Brie € 4,40     € 5,20
Gegrilde Beenham 
(warm/koud)      € 4,75     € 5,95
Gerookte Zalm      € 4,75     € 5,95
Kroket      € 4,25       € 4,95

tosti’s  
ham, Kaas of oude kaas   € 3,40
ham en Kaas/oude kaas     € 3,95
hawaï       € 4,25
italiaantje (tomaat, kaas en pesto)      € 4,75
spaans (chorizo, tomaat, champignon, kaas) € 4,75
De Lekkernij (zalm, kaas, dille/mosterdsaus) € 4,75
salami (uien, salami, kaas)          € 4,75

UitsMijteRs
ham, Kaas of oude kaas   € 6,25
ham en Kaas/oude kaas       € 6,75
De Lekkernij (champignons, rosbief, uitjes)   € 7,95
Boeren (champignon/spek/ui en kaas)         € 7,95
eitje Calzone (omelet kaas met champignons) € 7,95

salmon 

(gerookte zalm, kappertjes, komkommer, wasabimayonaise)  € 7,95
Pane tineke (kip, brie, walnoten, & aiolie)  € 7,95
Kei (beenham, kaas, sla, spek, tomaat, champignons)  € 7,95
Carpaccio (rundercarpaccio, roomkaas, gedr. tomaatjes, 

oude kaas en truffelmayonaise)   € 7,95
Pastrami (truffelmayonaise, tomaat en augurkjes)  € 7,95
Vliegende Kiep
(geb. uitjes met kip, satésaus, roerbakgroenten)    € 7,95
Broodje omelet (uitjes, spekjes en Crème fraîche)    € 7,95

heeRLijKe LeKKeRNij haMBURGeRs
(4 sooRteN) 
Mexico, De Lekkernij, Kip speciaal en Vega
(broodje met 2 hamburgers en heerlijke saus)           € 9,50

BRooDjes Uit De oVeN   € 7,95
italië (mozzarella, tomaat, ui &  pesto)

Provencaals (brie, ham, ui, champignons & prov. mayonaise)

spaans (chorizo, tomaat, ui, manchego-kaas)

Vega (kaas, tomaat, ui, brie, ananas) 

Geitenbreier (broodje brie, geitenkaas, honing, walnoten en sla)

Rode Wijn  € 3,25
Witte Wijn  € 3,25
Rosé Wijn  € 3,25

BiNNeN- & BUiteNLaND GeDistiLeeRD
Berenburg  € 3,25
jonge jenever  € 3,25
Port & sherry  € 3,25
Witte Rum  € 3,75
Likeuren  € 3,75
Whisky  € 4,50
overige dranken € 4,75

irish  Coffee (ierse Whisky)
frensch Coffee  (Grand Marnier)
italian Dream (amaretto)

Gebak met koffie of thee
saucijzenbroodje met koffie of thee         € 4,75
(met cappuccino € 0,25 extra)

high tea De Lekkernij   € 17,00 p.p. 
(wel reserveren)

€ 9,50

€ 9,95 p.p.

€ 16,95 p.p.€ 5,95 p.p.

€ 3,75

tot 11.00 uur. incl. 1 kop koffie of thee
iedere dinsdag t/m zaterdag

ons 12-uurtje kan iedere dag 
van de week worden besteld 

van 11.30 tot 14.00 uur

Genieten van een heerlijke 
lunch voor 2 personen 
met diverse lekkernijen

Club sandwich 
(sla, gerookte kip, spek, tomaat, gekookt ei, augurk, mayonaise)

Gerookte Zalm sandwich 
(sla, gerookte zalm, roomkaas, augurkjes & komkommer)

huisgemaakte eisalade sandwich met tomaat

2 Kroketten met brood  € 5,75
Gehaktbal met brood       € 6,95
saté met stokbrood € 8,25
met friet  € 2,35 extra

Naturel met boter  € 5,00
Met gerookt spek       € 5,80 
Met appel   € 5,80
Met kaas    € 5,80
Boeren-pannenkoek 
met champignon, ui en gerookt spek  € 9,50
De Lekkernij-pannenkoek 
met slagroom & vruchten  € 9,50

koffie/thee biertje

broodjes

sandwiches

stevige lunches

goed belegde broodjes

wijntje

lekkernijen voor bij 
de koffie of thee

overige dranken

twaalf-uurtje

LUNCH VOOR TWEE
pannenkoeken

uitgebreid ontbijt

koffie specialiteiten

voor slechts € 8,25

Met MeeL Uit
De hooGeVeeNse 

MoLeN 
(De ZWaLUW)

lAAt je

eens

verrAssen!!

BrOODje 

v/D WeeK

€ 6,95
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