
Voor de kinderen

Wentel teefjes met appeltjes en kaneel ______6,50

Tomatensoepje        _________________  3,75

Pompoensoepje        _________________ 3,75

Bammetje met  ___________________  2,25

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

Schaaltje yoghurt, met granola & fruit  _____   4,00

Schaaltje kokosstart, met granola & fruit ____  4,30

Speltcroissant of vegan croissant      _______ 2,50

 kaas of ham + 1,00 jam of chocopasta of boter + 0,50 

Portie frietje precies ________________ 4,00

Donderdag t/m zondag Pizza's 

vanaf 12 :00 uur

Pizza Margaritha *_________________ 10.95

Pizza Salami  ____________________  13,95

Pizza Gegrilde groenten *  ____________   13,95

Pizza Spicy Funghi *________________   13,95

Seizoenspizza bianco met geitenkaas, gegrilde

pompoen en gekaramaliseerde ui________ 15,95

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

      *   = VEGAN MOGEL�K

           = VEGAN

Topping kaas + 1,50 of  zalm , tempeh of kip +3,00

Topping kaas of ham 1,50 wilde zalm + 3,00 

Lunch (10.00-16:00)

Tomatensoep, met sneetje  brood       _______6,95

Pompoensoep, met sneetje brood       _______6,95

Lieks Lunchplank (         mogel�k)_________   14,25

Boterham kaas of ham, soepje, salade, kroketje 

Sandwich Heezer geitenkaas, pompoen (vega) __9,50

Sandwich bietenhummus, herfstgroenten         _  9,50

Sandwich met boterbonen-citroenspread, gebakken

paddestoelen met gemarineerde tempeh          of

gemarineerde kippend�_____________    10,95

Sandwich gerookte wilde zalm __________ 10,95

Sandwich 2 Kalfs- of Lupine kroketten       ____  8,95

Kleine salade_____________________ 2,75

Lieks herfstsalade           ______________ 11,50

Omelet Kipcaravan eitjes & groenten (vega)___  8,95

Topping kaas of ham                                  +  1,00

Topping jam of chocopasta of boter     +  0,50                   

Ontb�t - Heel de dag  

Lieks ontb�tplank (      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 met Lieks granola en fruit      _____ 7,75

Smoothie van de dag       ______________  4,00

Spelt croissant of vegan croissant_________2,50

Worstenbroodje of vegan worstenbroodje  met

homemade ketchup________________    3,50

MENU
Pantosti kaas met homemade ketchup_______ 5,25

Pantosti ham/kaas met homemade ketchup____5,95

Pantosti pesto met gegrilde wintergroenten  en

homemade ketchup           ______________  7,95

Pancakes 3 stuks*        ________________  8,50

Wentelteefjes*____________________   6,50

Met fruit en maple syrup*



Gebak / Zoet 

Lieks citroen-maanzaadcake       ________     3,75

met frosting

Lieks bananenbrood   (glutenvr�)  _______      3,75

met zoete aardappel, gezoet met dadels, geserveerd met fruit, maple

syrup 

Lieks raw brownie        _______________ 2,95

Kleine bite voor b� de koffie gezoet met dadels, met noten en vleugje

sinasappel. Suiker en glutenvr�. 

Viola's Lemon Merengue _____________   4,95

Viola's Pumpkin Pie_________________  4,95

Coffee Choco       (suiker en gluten vr�)_____    4,95

Carrot Cake            (suiker en gluten vr�)_____ 4,95

MENU

Warme dranken

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                                     

(Warme)Chocomelk - Koemelk of haver_________2,75 

Speciale warme dranken 

Babyccino ______________________  1,75

Chai latte   _____________________   4,00

Prana Chai Original Masala Blend heeft een perfecte balans tussen pittig en

toegankel�k.                                                          

Dirty Chai latte (met espresso)__________  4,70

Kurkuma, ginger latte  _______________4,00

Geniet van een heerl�ke zachte warme drank met kurkuma, kaneel,

cacao, gember, nootmuskaat, kardemon, zwarte peper, saffraan. 

Dirty kurkuma, vanille latte (met espresso)___ 4,70

Thee

Verse thee infusion _________________3,25

Keuze uit gember, citroen of sinaasappel kurkuma

Kruidige herfst thee ________________ 3,25

Citroen Verveine thee_______________   3,25

Earl grey ______________________   2,50                                           

Groene 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. 

Rooibos thee Zuyderblad _____________   2,50

Witte thee Ya Bao Zuyderblad __________   3,00

Borrel

Kalfs- of vegan bitterballen 6___________  5,50

Lieks borrelbord *_________________  12,50

Lieks luxe borrelplank voor 2 personen *____  28,50

Tortilla chips met chili en zure room * ______  7,95

Gemarineerde ol�ven________________ 4,00

Lieks huis gebrande & gezouten noten ______ 4,00

   *   = VEGAN MOGEL�K 

        = VEGAN



Koude drankjes

KRNWTR (Tapwater)      

Met onze KRNWTR  tap serveren we heerl�k lokaal water: gefilterd,

gekoeld en eventueel met bubbels. En dat allemaal zonder de b�smaak

van onnodig afval en transport. Zo zetten w� ons samen in voor een

plasticvr�e oceaan.  5% van de omzet van KRNWTR gaat naar

initiatieven die de plasticsoep verminderen.                                               

Glas plat_______________________0,50

Glas bruisend  ___________________  1,00

Fles 0,75 plat ____________________ 1,50

Fles 0,75 bruisend _________________ 2,75

Fris

Naturfrisk frisdrank________________3,00

Orangeade, Ginger Ale (suikervr�), Bitter Lemon, Tonic, Elderflower,

Cola

Ginger Beer 0% Naturfrisk____________  3,75

Limonade met plat of bruisend water ______2,00

Limonade Lef siroop (zie drankenkaartje op

tafel)_________________________3,95

Charitea Ice Tea__________________   3,50

Rooibos-passievrucht, Gember Lemon , Mate - verfrissend obv zwarte

thee en een lichte bubbel

Sappen

Smoothie van de dag _______________   4,00

Philips fruittuin ___________________2,75

Appel-peer sap 

appel-kersensap

MENU

W�n

Rose Mirabueno 

Een mooie en frisse en fruitige rose, met tonen van vers geplukte

bessen. Met een mooie volle body

glas ____ 3,50                        fles ________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

Flesje appel cider _________________   4,25

Van bio appeltjes uit Chaam

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%_________________  4,00

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. 

IPA

Hooglander DDH Double IPA 8% ___________ 4,95

Dubbel gehopt voor een dubbele dosis fruitigheid. De annanas, mango en

citrus aroma's spatten er vanaf. 

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. En

het mooie aan dit biertje is dat volledig circulair is. Het bier is gebrouwen

op basis van gered brood van bakker Meelmuts. En de overige

ingrediënten z�n allemaal lokaal. 

Alcohol Vr� 

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

Budels Malty dark 0,0%________________4,00

Budels Parel Wit  0,0%________________  4,00     

Van Moll Wanderlust 0,3%______________  4,25

Winnaar 'World's best non alcoholic beer 2019' Brussels Beer Challenge.''

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

Chilled lucky basterd _________________ 6,00

Gemaakt van biologische melasse en koffiebonen en Mantiqueira

mountains coffee bonen gebrand door Lucifer koffiebonen van Bottle

Distillery. Lekker voor b� de koffie maar ook zonder koffie is deze likeur

een heerl�ke versnapering. 31%

Medicne Kruidenbitter ________________6,00

Kruidenbitter met tonen van onder meer venkel, kaneel, zoethout en

kruidnagels. Winnaar zilveren medaille in the Berlin International Spirits

Competition 2017. En gemaakt door onze eigen Eindhovese Bottle

Distellery. 25%


