
DINERKAART
VANAF 17:00

voorgerechten

hoofd

wij informeren je graag over allergenen maar kunnen je 
niet garanderen dat onze producten geen allergenen 

bevatten

desserts

frites
VERSE FRITES      3,5

portie verse frites met mayonaise

Zoete aardappel FRITES     4

portie zoete aardappel frites met mayonaise
 

TRUFFEL-PARMEZAAN FRITES    5

truffelmayonaise en parmezaan

Plaszoom 500
(via PrinsesBeatrixlaan) 

3062 CL Rotterdam

Dagelijks geopend *
ma - vrij vanaf 12.00 uur
za - zo vanaf 11.00 uur

* (van oktober t/m maart geopend van dinsdag tot en met zondag)

informeren en reserveren 
deschonelei.nl
010 - 21 21 555

calamares      11,5
gefrituurde inktvis | aioli 

gerookte eendenborst    13,5
gerookte eendenborst | zoete aardappelpuree 
gefrituurde enoki 

carpaccio ossenhaas    12,5
ossenhaas | rucola | parmezaan  
pijnboompitten | truffelmayonaise 

gevulde vijgen     11,5
vijgen uit de oven | geitenkaas 
walnoot | salie | honing

salade geroosterde pompoen    12,5
geroosterde pompoen | spinazie
kikkererwten | bosui | avocado | rozemarijn
chilipoeder 

gepofte knolselderij    10,5
knolselderij | bospaddestoelen
jus van eekhoorntjesbrood

zoete aardappelsoep     7
zoete aardappel | koriander | chorizo 

bospaddestoelensoep    7
bospaddestoelen | zwarte truffel

grietje op de keien     21,5
filet van griet op hete keien  geblust met limoen 
dragon | truffelaardappel
wijntip: AIX ROSE

tournedos      25,5
gegrilde tournedos met poffertjes van doperwt  
saus van sjalot 
wijntip: CABERNET SAUVIGNON, ZUCCARDI

beyond meat burger      18,5
plantaardige burger | kaas | ui | tomaat 
briochebroodje | frites 
wijntip: VIOGNIER, DMNE VIDALHAN

zeebaars      21,5
gegrilde filet van zeebaars | creme van bokbier 
buikspek
wijntip: VIOGNIER, DMNE VIDALHAN

lamsbout      21,5
lamsbout gegaard in abdijbier | eigen jus 
truffelaardappel
wijntip: RIOJA, JENIUS

tonijnsteak      23,5
gegrilde tonijn | roze peper en pistache 
quinoa | salsa van granaatappel
wijntip: GRUNER VELTLINER, DIWALD

traybake      17,5
traybake van winterse groenten 
gegrilde haloumi
wijntip: PINOT GRIGIO, SACCHETTO

diamanthaas      21,5
gegrilde diamanthaas | salsa verde 
parmezaanse frites
wijntip: MALBEC, KAIKEN

CATCH OF THE DAY     dagprijs
wisselend visgerecht wijntip: WIJ ADVISEREN U GRAAG

HAMBURGER      17,5
wagyu burger | kaas | ui | tomaat 
briochebroodje | frites 
wijntip: PINOT NOIR, EMILIANO ‘O’

koffie cocktail     7,5
koffieijs | schuim van amaretto | honing cress
wijntip: GONZALAEZ BYASS, PEDRO XIMENEZ

losgeslagen appeltaart    7,5
granny smith ijs | appel |  kaneel | boerenjongens 
wijntip: MONASTRELL, HERETAT DE TAVERNES

s’mores      7,5
warme marshmellows | cookiecrumble | chocolade
wijntip: MUSCAT, SWEET EMOTIONS

http://deschonelei.nl
https://www.instagram.com/deschonelei/
https://www.facebook.com/Restaurant-de-Schone-Lei-136316613049056

