
PROSCIUTTO CRUDO RESERVA   9.5
vijg I geitenkaascrumble I rucola 

MUHAMARRA     8.5
zoetzure komkommer I bietenscheuten 
feta

RILETTES VAN GEROOKTE ZALM   10.5
getoast brood I komkommer I alfa alfa 
mesclun sla

MASHED AVOCADO    9.5
gepocheerd ei

SANDWICHES

brood van Jordy’s keuze uit mais of bruin brood

lunch van 12:00 - 16:00 uur

SAlades

GEGRILDE HALLOUMI    15.5
gemengde salade I geroosterde paprika 
tzatziki I linzen I pompoenpitten 

CAESAR      14.5
romeinse sla | ei | gerookte kip | bacon
croutons | parmezaanse kaas | 
caesardressing

PADDESTOELTJES    15.5
gemengde salade I gebakken 
paddestoeltjes I prosciutto I gorgonzola

soepen

BOSPADDESTOELEN    8
romige bospaddestoelensoep met
knoflookcroutons en truffelolie 

PAPRIKA     7.5
romige paprikasoep met 
basilicumschuim

STEAK SANDWICH    17.5
gegrilde bavette | parmezaan 
truffelmayonaise | frites

VEGETARISCHE CROQUET   10
2 stuks met mosterd en brood 

CLUBSANDWICH    13.5
toast | bacon | gerookte kip | komkommer,
tomaat | sla | cocktailsaus

OMELET ZALM    11.5

KIP IN THE POCKET    12.5
2 pita broodjes | gebraden kip | slamix
en chilimayonaise

CRISPY TUNA     18.5
feuille de brique | geroosterde tonijn | 
wakame salade | wasabi mayonaise

ROTTERDAMSCHE CROQUET   9.5
2 stuks met mosterd en brood 

FISH & CHIPS    16.5
kibbeling | ravigotte | frites 

HAMBURGER      17.5
wagyu burger | brioche I tomaat | bacon 
uienchutney | oude kaas | frites

TUNA MELT     10.5
double toasted | tonijn | kaas
srirachadip

UITSMIJTER KAAS EN HAM OF SPEK  9.5

TOASTED CAPRESE   10.5
double toasted | mozarella | tomaat 
en pesto 

VOLENDAMSCHE GARNALENCROQUET 11.5
2 stuks met citroenmayonaise en toast

YOGHURT BOWL     9
blauwe bes | yoghurt | banaan | kokos | 
aardbei | granola | cacao nibs

specials

fingerfood

BITTERBALLEN  
rotterdamsche 6   7 
vegan  6    7.5  
KAASTENGELS 6    8    
CRUSHI SUSHI california roll  11.5
CHICKENSTRIPS  srirachamayo  9.5
YAKITORI  terriyaki   10.5

LANDBROOD   met 3 smeersels   7.5  

FINGERFOOD PLANK    18.5
old rotterdam kaas | calamares 
bitterballen | olijven | xl garnalen 
landbrood met smeersels 

groepslunch

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

- Groepslunch (keuze van de lunchkaart)
- Sandwichlunch
- High Tea

Alle mogelijkheden staan op onze site:
deschonelei.nl

LUNCHKAART

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


