de Liefde
Lunchkaart
Hartelijk welkom in de Liefde
Wellicht heeft u net een lange fietstocht achter de rug of staat er straks een fraaie
stadswandeling op het programma, wij doen er graag alles aan om u ook tijdens uw
lunch in de watten te leggen. In deze kaart vindt u onze lunchgerechten welke tot
16:00 uur te bestellen zijn. Mocht u geïntereseerd zijn om bij ons te dineren dan
verwijzen wij u graag naar onze menukaart.
In onze lunchgerechten zijn streekproducten meegenomen, met als grootse trots de
Doesburgsche mosterd. Deze is verwerkt in onze 5 jaar op rij prijswinnende
mosterdsoep maar ook in in tal van andere gerechten die u kunt vinden in deze kaart.
Geniet en laat u verrassen.

Philip Gastelaarsstraat 5A, 6981BH Doesburg | 0313 65 97 07 | www.restaurantdeliefde.nl |
info@restaurantdeliefde.nl

Broodjes
Stokbroodje gerookte zalm met waterkersdressing

8,95

Italiaanse bol kaas of boerenham

5,20

Italiaanse bol gemarineerde champignons, overdekt met verse kruiden en gesmolten
kaas

7,95

Broodje kroket met Doesburgse mosterd

4,20

* Keuze uit huisgemaakte kroketten: vleeskroket, truffel paddenstoelen, groenten

Stokbroodje warme brie met honing en pittencombinatie

7,95

Stokbroodje gezond

7,75

Stokbroodje ossenworst, rode ui en mosterdmayonaise

8,75

Tosti ham/kaas of kaas

4,20

Tosti hollandaise: omelet, kaas ui, ham (ook v)

8,95

Tosti bolognese: bolognese saus, pesto en mozerella (v)

7,95

Tosti Aziatisch: pindakaas, taugé, sambal, ui (v)

7,95

* Onze tosti’s zijn gemaakt van dik gesneden wit of bruin oerbrood

Mexicaans broodje gevuld met warme groenten, gehakt en kruiden

8,95

Italiaans broodje met pesto, ham, mozzarella, salami, sla en tomaat

9,95

Salades * Bij onze salades serveren wij stokbrood
Gerookte kip op een bedje van salade met dressing van kerriemayonaise en
mandarijnen

10,95

Pikant lauwwarme gamba’s, salade en bieslookdressing

11,75

Verschillende soorten kaas op een bedje van salade, dressing en noten

10,95

Huisgemaakte tonijnmousse op een frisse salade

10,95

Soepen * Bij onze soepen serveren wij toast
Mosterdsoep: een romige soep gemaakt van onze unieke Doesburgse mosterd

5,95

Grootmoeders soep: bouillon met verse groenten volgens recept van oma Ger

5,50

Soep van de dag: dagelijks wisselende soep

5,95

Bittergarnituur
Portie gemengd bittergarnituur

4,75

Portie kaas

6,00

Portie huisgemaakte bitterballen

5,50

Portie stokbrood met knoflookmayonaise en tapenade

4,75

Portie oude kaas met pesto, doesburgse mosterd

7,00

Borrelplank: kaas, tapenade, humus, groninger worst, dipgroenten, noten

7,50

Gebak
Hemels genot: huisgemaakte chocoladetaart

4,95

Appeltaart: uit eigen keuken (warm of koud)

3,20

Kwarktaart: volgens familierecept bereid

3,95

IJs
Roomijs met vers seizoensfruit en slagroom

7,50

Duo van speciaal ijs van de dag

5,95

