
Zalm  +3,00   
Ham of kaas +1,50

Lunch (11.00-15:00)
Pompoensoep, met sneetje brood (VG)_______________ 6,95
Lieks gevulde omelet met seizoensgroenten___________   8,95

Lieks bowl van de week (zie dagaanbod)______________ 13,50
Lieks quiche van de dag met side salad ______________ 11,50
Sandwich hummus |gegrilde seizoensgroenten (VG)_______ 9,50
Sandwich zalm | gegrilde seizoensgroenten ___________10,95
Sandwich 2 kalfs- of vegan kroketten |mosterdmayo _____    8,95
Tosti kaas | Lieks ketchup ________ 6,00
Tosti Ham en kaas | Lieks ketchup _____ 7,50
Tosti pesto | gegrilde seizoensgroenten |Lieks ketchup (VG)__ 7,95

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

Ontb�t - Heel de dag  
Yoghurt | Lieks granola |fruit | cacaonibs   ____     7,75          
Kokosstart | Lieks granola | fruit | cacaonibs (VG)_   7,75                    
Smoothie van de dag (VG)________________    4,00
Grote smoothie van de dag (VG)_____________  5,00
Spelt-, roomboter- of vegan croissant ________   2,50

Worstenbroodje | Lieks tomatenketchup _______ 3,50
(vegan mogel�k) 
Bananenbrood uit de oven (VG,GV)___________   4,00
Geserveerd met maple syrup en pecan crumble 
Bananen pancakes (3 stuks) (VG, GL)__ _______   10,50
Topping hazelnoot chocopasta, banaan en kokos
Topping Lieks appelperencompote en maple syrup 

Extra
Extra snee brood ______________________1,00
Glutenvr� brood ______________________  1,00

      
 VG = VEGAN
 GV = GLUTENVR�
 SV= SUIKERVR�

Het brood wat we gebruiken is pain de campagne van Bakker Meelmuts. 
Wil je liever een spelt-desem brood geef dit even aan b� het bestellen. 

Voor de kinderen
Bananen pancake (1 st) (VG, GL, SV)_________________  4,50
Topping hazelnoot chocopasta, banaan en kokos
Topping Lieks appelperencompote en maple syrup 
Bammetje met_____________________________2,50
Ham of kaas +1,50,  
Chocopasta, jam of pindakaas +1,00
Portie frietje precies | mayo of vegan mayo ___________  4,00
Warme Pita met  kaas ________________________ 4,50



Gebak / Zoet 
Lieks bananenbrood warm (VG, GV)______________   4,00
geserveerd met maple syrup en pecan crumble
Lieks maanzaadcake met frosting (VG)____________    3,75
Carrot cake (VG,GV)  _______________________ 4,95                                 
Coffee Choco taart (VG,GV. SV) _________________  4,95
Chokbites diverse smaken (VG, GV, SV) _____________4,75
coco lemon, brownie, appelcinamon of raspery white choc

Lekkers van Bakker Meelmuts
Honing notenkoek _______________________    3,50
Appel Stuk ____________________________   3,50
Koffiekoek  ___________________________     2,50
Kaneelbroodje__________________________  3,50

 Kijk op ons krijtbord
voor ons dagaanbod of
vraag een medewerker

Pizza's
Donderdag t/m zondag vanaf 12 :00 uur
Pizza margherita __________________________  10,95
Pizza gegrilde seizoensgroenten _________________   12,95
Topping salami of ham van 't schop + 3,00
Pizza zuurkool, crème fraîche, appel, kaas, spek_____________14,95
Onze pizza's z�n met een speltbodem en r�kel�k belegd met homemade
tomatensaus en kaas van Bastiaansen.  

De margherita pizza en de gegrilde groenten pizza kan ook vegan worden
besteld. 

Borrel
Lieks borrelbord _________________________13,50
kaas, ham, bitterballen ol�ven en noten 
vega of vegan): kaas, gegrilde groenten, vegan bitterballen, ol�ven en
noten
Kalfs- of vegan bitterballen 6___________________6,50
Portie noten ____________________________ 4,00
Portie gemarineerd ol�ven____________________ 4,00

      
 VG = VEGAN
 GV = GLUTENVR�
 SV= SUIKERVR�



Sappen
Biologische verse jus |klein ___________4,25 
Biologische verse jus |groot__________  5,25
Smoothie van de week |klein __________ 4,00
Smoothie van de week |groot _________  5,00
Philips fruittuinsap________________ 3,00
Appel-peer sap, appel-kersensap of perensap
Glas chocomelk___________________2,75
Glas volle melk ___________________2,75

Warme dranken
Koffie Americano ________________2,80
Doppio ______________________3,40                                   
Doppio Machiato  _______________   3,60                                                                 
Cappucino____________________ 3,20                                                                
Flat White ____________________3,80                                                                
Cortado _____________________ 2,80                                                                
Latte Machiato _________________3,00
Havermelk    +0,50   
Extra Shot    +0,90                                     
Warme Chocomelk_________________ 3,25
Slagroom +0,75
Speciale warme dranken 
Babyccino____________________ 2,50
Chai latte ___________________    4,00
Prana Chai Original Masala Blend heeft een perfecte
balans tussen pittig en toegankel�k, decaf mogel�k.                                                          
Kurkuma, ginger latte  ______________4,00
Kurkuma, kaneel, cacao, gember, nootmuskaat,
kardemon, zwarte peper, saffraan. 

Infusion
Munt thee ___________________ 3,50
Gember & citroen ______________   3,50
Lieks powerbooster_____________   4,00
 Shot gimber, sinaasappel en kaneel

Thee
Yogi thee ___________________   2,75
Rooibos thee Zuyderblad __________   3,00
Aged Oolong thee Zuyderblad ________ 3,50
Frisdrank
KRNWTR (Tapwater)  
Glas plat____________________  0,50
Glas bruisend _________________ 1,00
Fles 0,75 plat _________________  1,50
Fles 0,75 bruisend ______________   2,75
Naturfrisk frisdrank_____________  3,00
Ginger Ale (suikervr�), Bitter Lemon, Tonic,
Elderflower, Cola, Orange
Glas diksap rode vruchten limonade_______ 2,00
Charitea Ice Tea________________ 3,50
Rooibos-passievrucht, Green tea, Mate - verfrissend
obv zwarte thee en een lichte bubbel.

Speciale koude drankjes 
Espresso Tonic __________________  4,75
Kombucha Mocktail, (alcoholvr�)________   4,00
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_______  4,00
Heb je ooit een GIM TONIC geprobeerd? 
Deze herziene klassieker is nog beter dan de
alcoholische versie die je al kent.



Bier
Budels Pilsener Bio 5%_________________________  2,85
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. 
Rabauws Flierefluiter 5,7%_______________________4,45
Deze knaller van een IPA is niet te missen en heeft zeker wat te vertellen! 
Verbitterde Vlegel 6,6%________________________  4,50
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. 
Tripelende landloper 8% ________________________ 4,45
 Een onvervalst krachtige tripel.
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
Speciaal 
Appel cider _______________________________   4,50
Mousserende appelw�n van geredde appeltjes uit Chaam          

Cocktails - gedistilleerd
Vermut
Vermut, Ciento Volanda Blanco 15,5% _______   4,00
Geserveerd met �s en sch�fje citroen
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 

W�n
Rose Mirabueno  (Spanje) glas ___ 3,70 fles___  17,50
Een mooie, frisse en fruitige rosé, met tonen van vers
geplukte bessen en een mooie volle body.
Liek La Vida Blanca, Sauvignon - Macabeo (Spanje)
 glas______3,95   fles______________   19,00 
Citrus en florale tonen van de Sauvignon Blanc, 
gecombineerd met het fruitige en bloemige van de Macabeo. 
Liek La Vida Rojo, Rood, Syrah (Spanje)
glas_____3,95 fles________________   19,00
Toegankel�ke Syrah met fruitige tonen,  toch met pit en
kruidigheid. 


