
sandwiches vers afgebakken brood van Jordy’s

Oud Rotterdamse Kaas vega      — 6,5
rotterdamse pit met tuinkers en krotenmosterd

buffel mozzarella vega      — 7,5
mozzarella di bufala, pommodori tomaten en huisgemaakte pesto 

Humus vega        — 7,5
huisgemaakte humus met gegrilde groenten en zongedroogde tomaatjes

tonijnsalade        — 7,5
huisgemaakte tonijnsalade met cornichons en kappertjes

Gerookte zalm       — 9
duurzaam gekweekte zalm met avocado en een dille /limoen dressing

Entrecôte        — 9,5
carpaccio van gegrilde entrecôte uit de green egg met bearnaisemayonaise

vitello tonato       — 8,5
dun gesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes, pompoenpitten 

en grana padano

specials
chef’s specials

vis/         — 14,5
brood van jordy’s met gerookte zalm, 

tonijnsalade en garnalenkroketje

vlees/         — 12,5
brood van jordy’s met filet americain, gegrilde 

entrecôte en rotterdamse croquet

vega/         — 10,5
brood van jordy’s met geitenbrie, tomatensalsa 

en een groentekroket

clubsandwich      — 10,5
DSL klassieker met bacon, gerookte kip, komkommer, tomaat, sla 

en cocktaildressing 

KIP IN THE POCKET      — 10,5
DSL klassieker, 2 pita broodjes gevuld met gebraden kip en onze 

overheerlijke chilimayonaise

oosters buikspek       — 10,5
op de green egg geroosterd buikspek met hoisinsaus, zoetzure 

komkommer en lenteui op een Gua bao broodje

STEAK SANDWICH       — 14,5
gegrilde bavette (140 gr.) met rucola, pijnboompitten en truffelmayonaise 

met frites

CROQUE chevre      — 8,5
met geitenbrie, rauwe ham, walnoten en een dip van honing en thijm 

SATE VAN kipfilet      — 16,5
gegrilde sate van kipfilet met atjar, kroepoek en frites

DSL BURGER       — 16,5
XL burger(200 gr.) van black angus rund met kaas, ui en tomaat op 

een briochebroodje met frites

Vega burger vega       — 14,5
huisgemaakte vegetarische burger van pompoen, rode kool, kidney beans, 

ui en courgette met paprika tappenade en frites

salades

SALADE GEITENKAAs vega      — 10,5
gemengde salade met dadels, pecannoten, appelstroop, blauwe druiven, 

rode biet en warme geitenkaas

CaeSAR SALAD        — 11,5
romeinse sla, gerookte kipfilet, ceasar dressing, croutons, ei, spekjes en 

parmezaan

tuna niçoise        — 14,5
gemengde salade met geroosterde tonijn, haricot verts, ei, ui, ansjovis, olijven 

en een klassieke vinaigrette

BULGUR SALADE vega       — 10,5
bulgur salade met spinazie, geraspte kaas, komkommer, pompoenpitjes, 

kikkererwten en munt

SALADE PADDESTOELTJES      — 12,5
gemengde salade met gebakken paddestoeltjes, serranoham en gorgonzola

warm

croquetten

rotterdamsche croquetten op brood    — 8

holtkamp groentekroketten     — 8,5

garnalenkroketjes op toast      — 12,5

soepen

huisgemaakte tomatensoep met verse pesto    — 5,5

huisgemaakte wekelijks wisselende soep    — 5,5

uitsmijters

naturel        — 7

kaas/ham of spek       — 7,5

kaas en ham of spek      — 8

DSL(rauwe ham/kaas/tomaat)     — 9

omelet gerookte zalm en bieslook     — 10,5

fingerfood

BITTERBALLEN 

echte rotterdamse bitterballen (6)     — 5,5
van de vegetarische slager (6) vega     — 6,5

CROQUETJES       — 5,5
rucola-kaas croquetjes (6)  vega     

KAASSTENGELS       — 6,5
oude kaas in krokant jasje (6)  vega     

XL GARNALEN       — 7,5
garnalen in tempurabeslag (6)      

KIP        — 5,5
kipkluifjes uit de oven (6)      

LANDBROOD       — 5,5
met 3 smeersels       

FINGERFOOD PLANK      — 13,5
old rotterdam kaas, gedroogde ham, gerookte zalm, olijven en 
landbrood met smeersels

lunch 
van 12:00 tot  16:00 uur

= vegetarisch

In verband met COVID-19:

• Uw en onze gezondheid moet goed zijn
• Desinfectie bij binnenkomst
• 1,5 mtr afstand tussen de tafels
• Weggooi menukaarten
• Timetables ivm beperkte plaatsen
• Binnen alleen op reservering
• PIN of creditcard betaling

       Reserveren bij voorkeur online:
       deschonelei.nl


