
Topping kaas of ham                                  +  1,00

Topping Jam of chocopasta of boter     +  0,50                   

Ontb�t - Heel de dag  

Lieks ontb�tplank (vegan mogel�k)________ 14,50

Croissantje met jam, yoghurt met granola, fruit, boterham met ham of

kaas, eitje en een verse jus d'orange.

Yoghurt met Lieks Granola en fruit_______ _ 7,00

Kokosstart (vegan) met Lieks Granola en fruit__ 7,75

Smoothie van de dag (vegan)____________4,00

Croissant of vegan croissant____________2,50

Worstenbroodje (of vegan), homemade salsa __ 3,50

Topping Kaas of Ham + 1,50 of zalm  +2,75 

Lunch (10.00-16:00)

Lieks Lunchplank _________________   14,50

Boterham kaas of ham, soepje, salade, kroketje 

Lieks kleurige salade   (vegan) __________  11,50

Sandwich kaas  ___________________  8,50

Sandwich humus gegrilde groenten (vegan)___  8,50

Sandwich Tartino (vegan filet americain)_____ 8,50

Sandwich gerookte ham van ‘t Schop_______ 8,50

Sandwich brie / honing & noten (vega) ______  9,50

Sandwich 2 Kalfs- of Lupine kroketten (vegan)__ 8,95

Pancakes 3 stuks__________________  8,50

Met vers fruit en maple syrup

MENU

Donderdag t/m zondag Pizza's 

vanaf 12 :00 uur

Pizza Margaritha __________________9.95

Pizza Salami  ____________________ 13,95

Pizza Vega(n)____________________  13,95

Pizza Spicy Funghi _________________ 13,95

Seizoenspizza (vraag naar de special) ______13,95

Onze pizza's z�n met een speltbodem en r�kel�k belegd

Topping kaas of ham + 1,00

Topping Jam of chocopasta of boter + 0,50 

Voor de kids 

Bammetje met  ___________________ 2,25

Topping ham of kaas +1 Chocopasta of jam + 0,50

Schaaltje yoghurt, met fruit  ___________   4,00

Schaaltje kokosstart met fruit __________   4,30

Croissant of vegan croissant___________   2,50

Bakje Rauwkost met dip_______________4,50

Van Donderdag tot en met zondag  

Pasta Rode Saus (vegan)______________  8.95

1/2 pizza naar keuze ________________ 

Portie Friet en 3 bitterballen ____________7.50

Topping Kaas of Ham 1,50 wilde zalm + 2,75 

Italiaanse tomatensoep met sneetje brood (vegan) _6,75

Omelet met kipcaravan eitjes & groenten ______  7,95

Pantosti kaas met homemade salsa__________5,25

Pantosti ham/kaas met homemade salsa_______5,95

Pantosti tomaat, pesto met homemade salsa____  5,95

Side Salad _________________________0,75

Omdat w� niet van weggooien houden serveren we niet standaard meer een

side salad. We willen graag dat je hem alleen besteld als je er kei veel zin in

hebt en vragen daarvoor een symbolisch bedrag. Dus zeg maar een gezond

kassakoopje

 



MENU

Warme dranken

Koffie 

Koffie Americano __________________ 2,60

Doppio ________________________ 3,30                                   

Doppio Machiato  __________________ 3,40                                                                 

Cappucino _____________________    3,00                                                                

Flat White ______________________ 3,60                                                                

Cortado _______________________ 2,70                                                                

Latte Machiato ___________________ 3,00

Havermelk    + 0,5    Extra Shot    +  0,70                                     

Chocomelk - Koemelk of haver__________  2,75 

Speciale warme dranken 

Chai latte  ______________________ 4,00                                                          

Dirty Chai latte ___________________  4,70

Thee

Verse thee infusion _________________3,25

Earl Grey Simon Levelt ________ ______   2,50

Rooibos thee Zuyderblad _____________   2,75                                           

Lente mix van Nederlandse bodem_______     3,00

Nederlandse zwarte thee, met rozenblaadjes, munt, lindebloesem en

gedroogde aardbeien, frambozen en bosbessen.

Groente thee Zuyderblad_____________  3,00

Deze limited edition thee-melange is speciaal samengesteld voor Liek!  

Oolong thee Zuyderblad   _____________  3,50

Deze thee is minimaal een jaar ge-aged.                                                      

Gebak / Zoet 

Lieks Courgette, citroencake   (vegan) ______ 3,25

Lieks bananenbrood (vegan)____________ 3,75

met fruit, maple syrup 

Vraag naar ons dagaanbod van taartjes van Viola's 

 Pattiserie, Sweet&Spice en Chokbites (vegan)

Veel van ons gebak is gluten-, noten-, lactose en

suikervr� ______________________ 4,95

Lekkers van de bakker, varierend dagaanbod  _  3.75

Borrel

Brood met dips___________________  7,50

Borrelbord (vegan mogel�k)___________   12,50

Borrelplank de Luxe voor 2 personen ______ 28,50

 Kalfs / vegan bitterballen 6 stuks met  mosterd  

 5,50

Tortilla’s chips  & zure room (vegan mogel�ik)__ 7,95

Burrata met tomaatjes en balsamico. ______  8,95



Koude drankjes

KRNWTR (Tapwater)                                                        

Glas still_______________________ 0,50

Glas bruisend  ___________________  1,00

Fles 0,75 stil l____________________ 1,50

Fles 0,75 bruisend _________________ 2,75

Fris

Naturfrisk frisdrank________________3,00

Orangeade

Ginger Ale (suikervr�)

Bitter Lemon

Tonic

Elderflower

Ginger Beer 0% Naturfrisk____________  3,75

Limonade met still or bruisend water ______2,00

Limonade Lef Siroop (zie dagaanbod)_______3,00

Charitea Ice Tea__________________   3,50

Rooibos-passievrucht

Gember Lemon 

Mate - verfrissend obv zwarte thee en een lichte bubbel

Sappen

verse  jus d'orange  ________________ 3,75

Philips fruittuin ___________________2,75

Appel-peer sap 

appel-kersensap

appelsap  

MENU
W�n

Tinto De Verano, __________________5,75

Tinto de Verano betekent letterl�k w�n van de zomer. We mixen de

Spaanse La Vida Rojo met bitter lemon en heel veel �sklontjes. Het

alcoholgehalte is hierdoor een stuk lager. Dus dan kun je er gerust ook

twee van pakken.

Rose, Bobal (Spanje) 

Een makkel�k te drinken w�n, wel volle body.

glass_____3,50  bottle _____16,95

Liek Wit, Sauvignon - Macabeo (Spanje)

Citrus en florale tonen van de Sauvignon Blanc, gecombineerd met het

fruitige en bloemige van de Macabeo. 

Liek Rood, Syrah (Spanje)

Toegankel�ke Syrah met fruitige tonen,  toch met pit en kruidigheid. 

glas_____3,75 fles _____18,50

Veggy White, Palagetto, Chardonnay , Trebbiano en

Malvasia

Tonen van groene appel en wit fruit. Een toegankel�ke alledaagse w�n.

Veggy Red, Palagetto, Sangiovese

Zacht in de mond, mooie ronde tannine en krokante kersen zuren.

glas_____ 4,00 fles _____19,50

Speciale koude drankjes 

�skoffie_______________________ 4,00

Espresso Tonic ___________________ 4,50

Kombucha Mocktail, (alcoholvr�)_________  4,50

Echte Eindhovense Kombucha hoe vet is dat. Phood, bekend van Phood

farm heeft deze kombucha in eigen huis gebrouwen. Nagenoeg geen

suiker. We serveren deze mocktail met munt, kaneel en bruiswater

Gim Tonic Gimbersiroop met tonic________  5,00

Heb je ooit een GIM TONIC geprobeerd? 

Deze herziene klassieker is nog beter dan de alcoholische versie die je

al kent.



MENU Bier

Pils 

Budels Pilsener Bio 5%________________ 3,25

Wit

Budels Parel Wit  5%_________________  3,85
De aroma’s zitten vol koriander met tonen van citrus. De afdronk is

friszuur en licht kruidig door de koriander. Ook in Alcohol vr� te

verkr�gen. 

Rabauw Witte Woestaard_______________4,25
Woest van buiten. Zacht van binnen, waar Belgische kruiden het

aanleggen met Amerikaanse hoparoma’s.

IPA

Rabauw Zonnige Zondaar, 3,6%___________ 4,25
Z�dezachte  IPA waarb� de tropische hoparoma's je om de oren vliegen. 

Dubbel gehopt voor een dubbele dosis fruitigheid. 

Rabauws Flierefluiter 5,7%______________4,25
Een flierefluiter?! Eigenl�k alles behalve. Deze knaller van een IPA is niet te

missen en heeft zeker wat te vertellen! Deze DDH IPA is dubbel gehopt en

bezit van zichzelf al een stevige dosis fruitigheid. Voor de IPA liefhebber,

een fruitig en bitter bier voor ieder moment!

Verbitterde Vlegel 6,6%_______________  4,50
Een IPA zoals de avontuurl�ke Engelsmannen ‘m hebben bedacht,

herrezen in Brabant. Een bittere str�der, die met z�n fruitig en

doordrinkbaar karakter, je de mond doet snoeren.

Lieks Meel Ale 4,7%__________________  4,75
Een fruitige pale ale met tonen van mout en een frisse hopbitterheid.

Blond

Dapper Blond 6%________ ___________ 4,25
Heerl�k traditioneel-blond bier. Met als extra ingrediënt: een stevige

dosis Noord- Brabantse hartel�kheid.   

Alcohol Vr� 

Budels Malt Bio, pr�swinnaar 0,0% _________ 3,25       

Budels Radler 2,2 %__________________ 3,25        

Van Moll Wanderlust 0,3%______________  4,00
Winnaar 'World's best non alcoholic beer 2019' Brussels Beer Challenge.`

Budels Witte Parel 0,0%_______________  4,00

Bubbels

Cava Ciento Volando, brut nature fles ______   20,95

Cava Mas Xarot Reserva, ______________ 23,95

36 maanden houtr�ping

Cocktails - gedistilleerd

Vermut, Ciento Volanda Blanco 15,5% _______  4,00

Geserveerd met �s en sch�fje citroen

Ciento Volando Rojo 15,5% ______________ 4,00

Geserveerd met �s en sch�fje sinaasappel 

Eindhovense Gin- Bottle Distillery 

Gin Gember  - Indian Tonic______________  8,75

Geserveerd met �s, gember, jeneverbes, kardemon

Gin Spicy  - Indian Tonic________________ 8,75

Geserveerd met �s,  gedroogde peper en komkommer 

Limoncello Mojito __________________    8,75


