
U kunt ook bij Lekker Chef terecht voor een 
compleet verzorgde lunch. Van een heerlijk 

assortiment broodjes tot een geheel verzorgd 
lunchbuffet. Maar ook een compleet verzorgd 
diner of buffet op locatie is mogelijk. Bel ons 

vrijblijvend voor de mogelijkheden.

LekkerChef.nl
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Spare Ribs Twins Boys
Een compleet menu voor twee. Bestaande uit ruim
1400 gram smakelijke, heerlijk gemarineerde 
vleesrijke ribben. 

slechts

32,50

Carpaccio XXL van het rund
met truffelmayonaise, geroosterde pompoenpitten, 
zongedroogde tomaat, groene salade en belegen 
Reypenaer

slechts

16,00

Salade Carpaccio XXL van het rund
met truffelmayonaise, geroosterde pompoenpitten, 
zongedroogde tomaat, groene 
salade en belegen Reypenaer slechts

17,50

Bestellen kan van maandag t/m zondag
van 17.00 - 21.30 uur. Bezorging in regio Bunnik.
Burg. van der Weijerstraat 78, Bunnik. Tel. 030 307 40 08

Like en volg ons op Facebook
voor speciale (kortings)acties!

Soep naar keuze (pompoensoep*, kippensoep, 
courgettesoep* of Franse uiensoep). Sandwiches van 

boerenbruin en mais brood. Lekker belegd met o.a. huis 
gerookte zalm, kruidenkaas, frisse sla en rode ui.

Brie met rucola honing en nootjes, Huisgemaakte fi let 
American, ei en ui. Gerookte kipfi let, zoete mango, 

roomkaas. Melk, karnemelk of jus ‘d orange en
appelsap uit de streek.

Te bestellen vanaf 10 personen à 9,75

Chef Lunch

Soep naar keuze (pompoensoep*, kippensoep, 
courgettesoep* of Franse uiensoep). Maaltijdsalades 

met huisgerookte zalm met tomaat, komkommer, lente 
ui en citroendilledressing. Maaltijdsalade carpaccio met 
truffelmayonaise, geroosterde pompoenpitten, tomaat , 

rucola en belegen Reypenaer. Chefs Burger,
huisgemaakte 100% rundvleesburger met 

truffelmayonaise, geroosterde uitjes, crispy bacon en 
gesmolten Reypenaer geserveerd op een sesambroodje

en/of geitenkaaskaas burger met honing en 
zongedroogde tomaatjes, noten, frisse appel, 

geroosterde uitjes geserveerd op sesambroodje.
Te bestellen vanaf 10 personen à 16,75

Lekker Chef de luxe lunch 

Soep naar keuze (pompoensoep*, kippensoep, 
courgettesoep* of Franse uiensoep). Boeren rond 

molenbrood en wraps. Lekker belegd met o.a. 
huis gerookte zalm, kruidenkaas, frisse sla en rode ui. 
Brie met rucola honing en nootjes, Huisgemaakte fi let 

American, ei en ui. Gerookte kipfi let, zoete mango, 
roomkaas. Wrap met pittige gehaktvulling, paprika en 
bonen. Wrap met huisgerookte zalm Melk, karnemelk,

jus ‘d orange en fruitsappen uit de streek.
Te bestellen vanaf 10 personen à 12,75

Lekker Chef Lunch

SPECIALE ACTIES

WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG
Geniet van ons Spare Ribs
Menu          van 17,00 voor

ACTIECODE: LEKKERSPARERIB

MAANDAG t/m 
ZONDAG
Bij afhalen
op alles:
ACTIECODE: LEKKERAFHALEN

10%
korting

slechts

14,75



Vanaf € 15,- per dag kunt u gebruik maken 
van onze dagelijkse maaltijdservice. Onze 
Chef bereidt dagelijks een heerlijke complete 
maaltijd. Het enige wat u hoeft te doen is ons 
uw eventuele allergie-info door te geven en uw 
maaltijd wordt door ons verzorgd. Service is 
momenteel alleen nog in Bunnik beschikbaar.

Kijk voor aanvullende 
allergie-informatie op 
onze site of in onze app.
Of vraag er naar bij uw 
telefonische bestelling.
Prijswijzingen en zetfouten 
voorbehouden.

TAFELTJE-DEK-JE-SERVICE

Voordelig 3-gangen keuze menu
Stel zelf uw 3-gangen menu samen (Voor-, Hoofd - 
en Dessert) voor een prijs vanaf 20,75

LEKKER CHEF VOORDEELMENU’S

Lekker Chef menu Brons
keuze van de kaart:
Soep, Hoofdgerecht en Dessert

Soep van de dag 4,75 

Traditionele Franse uiensoep
met gegratineerde kaas 4,75

Tomaten-crèmesoep met ballen 4,75

SOEPEN
Lekker Chefs Geitenkaasburger
Warme geitenkaas met bloemhoning zongedroogde 
tomaat, noten, frisse appel, geroosterde uitjes en crispy 
bacon geserveerd op een sesambroodjes 13,75

Thaise rode curry
Keuze: met kippendijen, beenham, ossenhaas of gamba. 
De wereldberoemde Thaise rode curry met kokosmelk, 
bamboe, paprika, rode peper én basilicum vanaf 15,75

Lekker Chefs Burger XL
Huisgemaakt 100% runderburger (225 gram) met 
truffelmayonaise of huisgemaakte BBQ-saus, 
geroosterde uitjes, crispy bacon en gesmolten reypenaer 
geserveerd op een sesambroodje 15,75

Saté van malse kippendij 
kroepoek en pindasaus of huisgemaakte BBQ-saus 15,75

Sparerib van de grill (± 700 gr) 
Huis gemarineerde ribs, keuze uit spicy of sweet of 
American style 17,00

Saté Bali van malse gemarineerde ossenhaas (225 gram) 
kroepoek en pindasaus 19,00

Gebakken gamba’s in de knofl ookboter 19,50

LEKKER CHEF MENU’S

Carpaccio van het rund
met truffelmayonaise, geroosterde pompoenpitten, 
zongedroogde tomaat, rucola en belegen Reypenaer 9,75

Huisgerookte zalm
op een groene salade met tomaat, komkommer, lente
ui en citroen – dilledressing 9,75

Geitenkaas met crispy bacon
groene gemengde sla, zongedroogde tomaat, rode ui, 
komkommer, frisse appel, noten en bloemenhoning
(vegetarisch mogelijk) 9,75

VOORGERECHTEN

Salade huis gerookte zalm
met tomaat, komkommer, lente ui en
citroen-dilledressing 12,50

Salade Carpaccio van het rund
met truffelmayonaise, geroosterde pompoenpitten, 
zongedroogde tomaat, rucola en belegen Reypenaer 12,50

Salade Geitenkaas met crispy bacon
zongedroogde tomaat, rode ui, komkommer, 
noten frisse appel en bloemenhoning 12,50

MAALTIJDSALADES

Muffi n yoghurt cranberry 5,00

Chocolade brownie 5,00

Ben&Jerry’s (150 ml)
Cookie dough - Chunky monkey 5,00

DESSERT

Sweet corn 3,00

Verse ananas 3,00

Lekker Chef salade 3,00

Koolsla 3,00

Gepofte aardappel
met spekjes, sourcream en bieslook 3,00

Witte pistolet met kruidenboter 3,00

EXTRA BIJGERECHTEN

Lekker Chef menu Zilver
keuze uit van de kaart:
Voorgerecht, Hoofdgerecht
            en Dessert

Lekker Chef menu Goud
keuze uit van de kaart:
Maaltijdsalade, Hoofdgerecht
en Dessert

* meerprijs bij Saté Bali en gamba’s

* meerprijs bij Saté Bali en gamba’s

* meerprijs bij Saté Bali en gamba’s

slechts

20,75*

            en Dessert

* meerprijs bij Saté Bali en gamba’s

slechts

24,75*

slechts

29,75*


