
voor

BEEF TATAKI     12.5
ponzu I sesam I bosui I knoflookchips

ZEEWOLF     14.5
gegrilde zeewolf I venkel 
prosecco beurre blanc 

BURRATA     9.5
tomatensalade I gerookte olijfolie

BOSPADDESTOELEN    8
bospaddestoelensoep
knoflookcroutons I truffelolie 

CRISPY SUSHI    11.5
crispy california I terriyaki I wakame

RILETTES GEROOKTE ZALM  11.5 
granny smith

KROKANT IBERICO BUIKSPEK  12.5
aardpeer I hazelnoot

PAPRIKASOEP    7.5
paprikasoep I basilicumolie

frites

VERSE FRITES    3.5
met mayonaise

ZOETE AARDAPPEL FRITES   4.5
met mayonaise
 
LOADED FRITES    5.5
met truffelmayonaise en parmezaan

diner vanaf 17:00 uur

hoofd

vegetarisch 

CHURASSCO BAVETTE    19.5
van de big green egg
chimmichurri I tomatensalsa

COTE DE BOEUF (voor 2 personen)  65
van de big green egg
seizoengroenten I frites

IBERICO WANGETJES    20.5
sous vide gegaarde iberico 
seizoensgroenten I rode wijn 

HAMBURGER      18.5
van de big green egg 
wagyu burger I brioche I  tomaat 
bacon I  uienchutney I oude kaas  
frites

GEROOSTERDE TONIJN    23.5
van de big green egg 
wakame I sesam I terriyaki

HEILBOT     20.5
op cederhout gegaard I gremolata 
seizoensgroenten

ZEEWOLF    23
krokante macademia-parmezaan korst
seizoensgroenten

CATCH          dagprijs
weekelijks wisselend visgerecht

TRUFFELRISOTTO    22.5
gevulde portobello I taleggio

BEYOND MEAT BURGER     18.5
plantaardige burger | kaas | tomaat 
rode uien chutney | briochebroodje | frites 

DINERKAART

dessert

OREO BRULEE    8.5
franse klassieker I oreo crumble

CHOCOLADE CHILI IJS   8.5
met bourbonsiroop
 
STOOFPEERTJES    8.5
sous vide gegaarde stoofpeertjes 
kaneelijs I amandelcrunch

Ben je op zoek naar een unieke locatie 
aan de Kralingse Plas om te dineren met 
een groep, dan ben je bij de Schone Lei 
van harte welkom voor: 

- Groepsdiner (keuze van de dinerkaart)
- Walking dinner
- Big Green Egg Barbecue

Alle mogelijkheden staan op onze site: 
deschonelei.nl

DINER VOOR GROEPEN

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


