AMBACHTELIJK GEBAKKEN BROOD

Elke dag bakken onze koks vers brood, met verse gist bloem en water
zodat u kunt genieten van het meest verse brood.

BROOD
Bol gerookte zalm

8.5

LUNCH TRIO´S
Vlees Trio

6.5

Kopje soep naar keuze, een vlees
kroketje op brood met een boterham
met huisgemaakte eiersalade

Met kruidenkaas

Bol carpaccio

Huisgemaakte carpaccio met pesto en oude kaas

Bol met warme Geitenkaas

6.5

Walnoten en honing

Bol met tonijnsalade

6.5

6.5

Vis Trio
Kopje soep naar keuze, een garnalen
kroketje op brood met een boterham
met huisgemaakte tonijnsalade

Tomaat komkommer en olijven

Clubsandwich Zalm
Getoasted brood met zalm, sla en
huisgemaakte eiersalade, geserveerd met
frietjes en mayonaise

11.5

EIERGERECHTEN **
Uitsmijter

Clubsandwich Kip
Getoasted brood met huisgerookte kip,
spek, sla en huisgemaakte eiersalade.
Geserveerd met frietjes en mayonaise

9.5

4.5

2 eieren met ham,kaas of spek

Omelet

6.5

met ham, kaas of spek

Uitsmijter “Le Journal”

3 GANGEN KEUZE MENU
14.5

4 eieren met ham, kaas en spek

** tot 17:00

Vraag naar onze grote kaart

Grand café LJ Almere & Lelystad

7.5

HOTDOGS & BURGERS
Classic Hotdog

PLATE SERVICE **
6.5

BBQ worst met zoetzuur, krokante ui
mosterd en mayonaise

Texas Hotdog

8.5

BBQ worst, pulled porc, zoetzuur,
krokante ui en bbq saus

Sloppy Joe Hotdog

8

BBQ worst sloppy joe saus met
gesmoltenkaas

Saté met zoetzuur en
brood*
Schnitzel met sla en friet
Lekkerbek met sla en friet
2 van dobben kroketten met
brood *

6.5
9.5
9.5
6.5

*met frietjes ipv brood + 2.0

** tot 17:00

Classic Burger

7

LUNCH SALADES
Geitenkaas, honing en spek

Beefburger met sla komkommer
tomatensalsa en mayonaise

Geserveerd met een bol huisgemaakt brood

Texas Burger

8.5

Beefburger met pulled porc, bbq saus
krokante ui en zoetzuur

LJ Burger

met honing en spek

Lauwwarme salade
met kip champignons en spek

8.5

Beefburger met aardappelrösti,
gebakken ei kaas en cocktailsaus

Salade carpaccio
met pesto en oude kaas

8.5

Huisgemaakte tonijnsalade
Frietjes bij burger of hotdog

2.0

met tomaat, mayonaise en olijven

Salade LJ

SOEPEN/ TOSTI
Tomatensoep met brood
Champignonsoep met brood
Uiensoep met brood
Tosti kaas
Tosti ham/kaas
Tosti beleg naar keuze

4.5
5
5
3
3.5
3.5

Ijsbergsla, croutons, spek, oude kaas
Ansjovis mayonaise

Salade LJ met zalm

12.5

De salade met extra gerookte zalm

Salade LJ met kip
De salade met huisgerookte kip

Kaas, ham, tomaat

Grand café LJ Almere & Lelystad

11

