LEKKER GEC
Elke dag bieden wij een verse, gevarieerde,
biologische en plantaardige dagschotel naar gewicht
aan. Je kan zelf je bord samenstellen aan de hand van
geuren, kleuren en smaken.

BUFFET

12u - 14u30 en 18u - 20u30

Buffet per gewicht

€1,95/100g

Startprijs dagschotel

€2,00

Startprijs kinderen & salade
frietjes

€1,50
€1,00

PASTA
Bolo loco

Pesto

tomatensaus,
groenten en
sojabrokken

zongedroogde
tomaten en
zonnebloempitten

klein
medium
groot

Strooikaas (jonge Gouda)
Gistvlokken

Groentensoep
Broodjes

€3,00
€0,75/€1,00

TAPAS & FRIETJES
€5,00

Tortillas + tomatensalsa

doorlopend vanaf 12u

€8,5
€12
€16

SOEP & BROOD

en salade bar doorlopend vanaf 11u

€7,5
€11
€15
€1,75
€1,00

Portie olijven

€4,00

Frietjes met veganaise/ketchup €3,25
€2,75
/zonder saus

DESSERTS
Taartentoog
1, 2 of 3 bollen
ijscrème*

€4,25/€4,75
€3/€5/€6,75

Dame Blanche of
Coupe Ahorn

ONTBIJT
Koffiekoek

€2,00

Koffie & koek

€4,00

€8,40

*smaken: vanille, chocolade, aardbei of
ferrero rocher - niet bio, wél vegan

Gelieve binnen te bestellen
Bedankt om zelf af te ruimen

80%

DRANKLIJST
FRIS EN FRUITIG
Water: glas / 0,5l / 1liter

WARM EN WOLLIG

€2/€4/€7,50

Prik: cola, ice-tea, limonade of
appel-gember

€3,30

Sap: appel, sinaas*,
mango-sinaas*, guave*
worldshake*, tropical*, appel€2,60
kriek, vlierbloesem, pompelmoes,
wortel, rode biet, gezondheidsof seizoenssap (wisselend)
Vers sinaasappelsap

€5,50

Kombucha van Ferm
gember, munt, mandarijn
Koude plantaardige drinks:
soja natuur/vanille,
rijst- of haverdrink

€4,00

€2,50

Koffie verkeerd, cappuccino
of een warme chocolade

€3,50

Warme plantaardige drinks:
soja natuur/vanille,
rijstdrink of haverdrink

€2,80

Thee van Yogi, Oxfam of
Piramide (zie toog)

€3,00

Vers citroensap
met warm water
supplement ahoornsiroop
Chai (winter)

€2,60

BIEREN
Budels

Koffie: espresso,
decafeïne of granenkoffie

€5,50
+ €0,50
€3,50

APPERITIEVEN
Vlirrkirr

€6,00

Vlirrkirr Royal

€6,50

0%

€3,30

Pineau de Charentes

€6,00

Mongozo Wit .

4,8%

€3,30

Rode porto

€6,00

Moinette Blond

7,5%

€4,40

Prosecco glas/fles

Juste Blond*

5,5%

€3,50

Juste Tripel*

8,5%

€4,80

Juste Bruin*

7,5%

€4,80

Gageleer

7,5%

€4,40

Geuze Cantillon
37,5cl

5,5%

€7,20

€5,00/€25,00

WIJNEN
Huiswijn: rood of wit /
Suggestiewijn: rood, rosé of wit
glas

12cl

€4,00/€5,00

karaf

25cl

€8,00/€10,00

karaf
fles

50cl
75cl

€15,00/€19,00
€22,00/€28,00

*wel fairtrade, niet biologisch
Vind ons terug op:

www.lekkergec.be

