Ontbijt

Scones

			
tot 12 uur
Ontbijt I
7.95
1 koffie of thee, verse sinaasappelsap,
klein glaasje yoghurt, gekookt ei, croissant, snee landbrood met boerenkaas.

2 scones, clotted cream,
lemoncurd, aardbeienjam

Ontbijt II
12.95
onbeperkt thee of 2 koffie/cappuccino.
Verse sinaasappelsap of prosecco,
klein glaasje yoghurt, gekookt ei, croissant, luxe broodje of uitsmijter naar
keuze.

Yoghurt

€ 4.95

Griekse yoghurt met honing
en walnoot

€ 3.95

Luncharrangementen
Vanaf 4 personen. Vanaf 12.00 uur.

€ 13.95
Soep/brood & divers beleg/onbeperkt thee

€ 15.95
Soep/brood & divers beleg/onbeperkt thee en 1 drankje naar keuze

€ 17.95
Soep/brood & divers beleg/kroket/onbeperkt thee
en 2 drankjes naar keuze

€ 19.95
Soep/brood & divers beleg/kroket/sinaasappelsap of prosecco/onbeperkt koffie
of thee.
Prijzen zijn per persoon.

High Tea
De high tea is uit Engeland afkomstig en bestaat uit kleine hapjes die op het platteland aan het eind van de middag werden geserveerd om de honger te stillen.
Bij ons in het lunchcafé kunt u de high tea de hele dag bestellen. Wij serveren 6
zoete en 6 hartige hapjes.

€ 19,95 p.p.
Uiteraard is het mogelijk om de High Tea uit te breiden met een koffie, verse jus
d'orange of glaasje wijn.

€ 22,95 p.p.

High Dinner
Onze high dinner serveren wij op vrijdagavond en bestaat uit 6 gangen met 2
drankjes (wijn, bier, fris) naar keuze.*
soep • diverse amuses • kleine salade • pasteitje • frites met diverse
kroketjes • we eindigen met koffie/thee en 3 Leonidas bonbons, die u zelf
mag uitzoeken in onze chocolaterie.
Voor onze high dinner moet gereserveerd worden. Op andere avonden van de
week is het high dinner alleen mogelijk als uw groep uit minimaal 15 personen
bestaat, dus uitermate geschikt voor een personeelsuitje of een feestje. In de
zomer heeft u zelfs de tuin tot uw beschikking. Voor iedereen is het mogelijk om
voor 29,95 euro een high dinner met onbeperkt drankjes (wijn, bier, fris) te
bestellen.
*Bent u vegetariër of heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan kunnen we daar
rekening mee houden.

€ 23,95 p.p.

Soep

Luxe broodje

Alle soepen zijn huisgemaakt en
worden geserveerd met brood.
Champignonsoep
Kippensoep
Mosterdsoep
Paprikasoep
Tomatensoep
Vissoep
Soep van de maand

5.95
5.95
5.95
5.95
5.95
5.95
5.95

Open tosti’s

Broodje boerenkaas
Broodje boerenham met
honing- mosterdsaus
Broodje gezond
Broodje met tonijnmousse
Broodje filet americain met ui
en ei
Broodje warme brie met hon ing en pijnboompitten
Broodje koude brie
Broodje gerookte zalm
Broodje rosbief met truffel 		
mayonaise, parmezaanse 		
kaas en pijnboompitten
Broodje van de maand

4.95
4.95
6.95
6.95
7.95
6.95
6.95
9.95
8.95

6.95

Bruschetta’s

Keuze uit wit of bruin brood. Of
glutenvrij/lactosevrij.
Kaas
Kaas/ham
Kaas/tomaat/bieslook
Kaas/gember
Kaas/roomkaas/chilisaus
Kaas/ananas
Kaas/ham/ananas

Keuze uit warme Italiaanse bol, waldkorn bol of brood/toast. Of glutenvrij/
lactosevrij.

4.95
5.95
5.95
5.95
5.95
5.95
6.50

Bruschetta met buffelmozzarella, Italiaanse tomaatjes en
pijnboompitten.

6.95

Bruschetta met chorizo, kaas
en garnaaltjes.

6.95

Luxe soep lunch
€10.95
Combineer een soep en
een luxe broodje naar keuze.

Broodje:
Soep:
Champignon
Kip
Mosterd
Paprika
Tomaat
Vis
Soep vd maand

&

Kaas
Ham
Gezond
Tonijnmousse
Filet Americain
Warme brie
Zalm
Rosbief
Kroket
Broodje vd maand

Salades

Uitsmijter/Omelet

De salade wordt geserveerd met
een warm broodje.

Keuze uit wit/bruin brood/toast of
glutenvrij/lactosevrij brood.

Tonijnsalade: tonijn, ei,
komkommer, sla, ui,
tomaat en tonijnmousse.

Naturel
Met ham of kaas
Met ham & kaas
Met spek
Met rosbief
Met feta, tomaat, ui en
pesto
Met gerookte zalm

11.95

Rosbiefsalade: rosbief, par- 12.95
mezaanse kaas, komkommer, tomaat en
truffelmayonaise.
Geitenkaassalade: lauw12.95
warme geitenkaas, honing,
pijnboompitten,
komkommer en tomaat.
Zalmsalade: gerookte
zalm, ei, tomaat, ui, komkommer, kaviaar, kappertjes en dilledressing.

12.95

6.95
7.95
8.95
7.95
8.95
8.95
9.95

Specialiteit Leonidas
Turks brood uit de oven, met
champignon, kaas, tomaat,
ui en spek.
Kan ook vegetarisch.

€ 8,95
Kroketten
De kroketten worden geserveerd met brood of frites en salade.
Keuze uit: rundvlees - groenten geitenkaas - en garnalenkroketten.

€ 7.95

Voor de kleine eters

Wafels / Poffertjes

Uitsmijter klein (vanaf 1 ei)
Halve tosti
1 kroket op sneetje brood
Portie frites
Kleine salade
Kleine soep (cappuccino
kopje)
1/4 Leonidas Specialiteit

Met poedersuiker en roomboter
Met poedersuiker en
slagroom
Met vanille-ijs en Leonidas -

4.95
3.50
4.95
2.95
6.95
3.50

4.95
5.95
6.95

chocoladesaus

4.95

IJskaart
U kunt zelf uw ijsje laten
scheppen in onze chocolaterie
Leonidas. Bolletjes vanaf 1.20.

Uit eigen keuken
Appeltaart (met slagroom +
0.75 ct)
Monchoutaart
Leonidas moorkop
Worteltaart

3.75
3.75
3.75
3.75

Maison Kelder gebak
Hazelnoot slagroom
Hazelnoot crème vanille

3.75
3.75

Van de banketbakker
v.a. € 1.20

Advocaat gebak
Chipolata gebak
Sacher punt

3.75
3.75
3.75

Koffie en Thee
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele koffie
Dubbele cappuccino
Dubbele espresso
Espresso Macchiato
Thee
Warme chocolademelk
(slagroom + 0.75 ct)

2.30
2.50
2.95
3.50
2.30
3.25
3.50
3.25
2.50
2.30
2.75

Onbeperkt thee
Keuze uit:
Groen
Rooibos
Kruiden
Engels
Vraag om de theekaart voor
meer soorten thee.

Alle koffies kunnen ook als
decafé geserveerd worden.
Of met soyamelk.

€ 2.95

Zoetigheden
Plak cake
Plak cake met slagroom
Croissant met aardbeienjam en slagroom
Leonidas wentelteefje
Brownie

Bonbons
1.50
2.25
2.50

0.75
1 Leonidas bonbon
6 Leonidas bonbons halen, 3.00
4 betalen.

2.50
2.50

Ook suiker-, gluten-, en lactosevrij. Bevat wel sporen.

Frisdrank
Alle frisdrank is bij ons 2.50 euro.

€ 2.50

Milkshakes
Vraag de bediening naar de smaken van
vandaag.

€ 4.95

Smoothies
Vraag de bediening naar de smaken van
vandaag.

€ 4.95

Sap
Verse jus d'orange
Mangosap
Tomatensap
Appelsap

2.95
2.55
2.55
2.55

Kleine hapjes
Saucijzenbroodje
1 kroket op een sneetje brood
1 portie frites
1 portie frites met 1 kroket

2.95
4.95
2.95
4.95

Pasteitjes
Huisgemaakte pastei. Keuze uit: Rundvleespastei of Champignonpastei.

€ 5.95

Borrel snacks
8 bitterballen
4 groentenkroketjes
4 geitenkaaskroketjes
4 Japanse mini saté
4 vegetarische samosa's
4 chickenbites

4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95

Borrelplank
van bovengenoemde elk 2 stuks

12.95

Bieren
Hertog Jan op Tap
Hertog Jan pils (5.2%) - 25 cl 2 . 6 0
Hertog Jan pils (5.2%) - 50 cl 5.00

Leffe Blond (6.6%) - fles 30 cl
Leffe Bruin (6.5%) - fles 30 cl
Leffe Tripel (8.5%) - fles 30 cl
Leffe Royale Cascade IPA 		
(7.5%) - fles 33 cl

3.90
3.90
4.10
4.10

Hoegaarden

Hertog Jan
Seizoen
Lentebock (voorjaar) - 25 cl
Weizener (zomer) - 30 cl
Bockbier (herfst) - 25 cl
Grand Prestige (winter) - 25 cl

Leffe

3.90
3.90
3.90
3.90

Hoegaarden Wit (4.9%) fles 30 cl
Hoegaarden Rosé (3.0%) fles 30 cl

3.50
3.50

De seizoensbieren zijn van de
tap.

Alcoholvrij
2.60
Jupiler (0.0%) - fles 25 cl
Hoegaarden Radler lemon & 		 3.60
lime (0.0%) - fles 25 cl
3.60
Hoegaarden Wit (0.0%) fles 25 cl

Kriek
Belle-Vue Kriek (5.1%) - fles
25 cl

3.60

Wijnen
Wit
Vignoble Beaulieu - Colombard Ugni - Frankrijk
Fris, droog en stuivend.

glas f l e s
3.50 17.50

Elysee - Sauvignon Blanc - Frankrijk
Fruitig en frisse droge wijn. Tonen van appel en citrus.

4.50 22.50

St. Sebastian - Sonnenstübchen - Duitsland
Een prettige, zoete witte wijn.

3.50 17.50

Mc Williams Sunstone - Chardonnay - Australië
Geurig fruit gecombineerd met vanille en eiken.

3.50 17.50

Mousserend
Spumante brut - Tor dell Elmo - Prosecco - Italië
Een toegankelijke, frisse prosecco.
Ook verkrijgbaar in een klein flesje.

glas f l e s
3.50 17.50
6.00

Rosé
The Green Wine Company - Tempranillo rosé - Spanje
Een biologische wijn. Aangenaam en fruitig.

Rood
Mc Williams Sunstone - Shiraz - Australië
Een krachtige, volle wijn. Met aroma's van rood fruit en eiken.
Elysee - Merlot - Frankrijk
Een soepele, zachte rode wijn. Licht kruidig.

glas f l e s
3.50 17.50

glas f l e s
3.50 17.50
4.50 22.50

Non Alcohol Cocktails
Crodino Spritz
4.90
crodino, sinaasappel en bruiswater
Mojito
munt, limoensap en bruiswater

4.90

Cognac
Cognac V.S.
Cognac V.S.O.P.

4.50
5.00

Gin Tonic
gin, tonic en citroen

€ 6.95

Whisky
Four Roses Bourbon
Famous Grouse
Jameson

Gedestilleerd
4.50
4.50
4.50

Likeur
Drambuie - Amaretto - Licor 43 - Dom
Benedictine - Cointreau - Grand Marnier Tia Maria - Baileys

€ 4.50

Jonge jenever
Oude jenever
Vieux
Rum
Rode port
Sherry droog
Martini Bianco
Martini Rosso
Campari
Gin
Limoncello

2.60
2.80
2.80
4.00
3.60
3.60
3.60
3.60
4.00
4.00
4.50

Heeft u ons grote terras in de
tuin al eens gezien? Bij mooi
weer altijd open, en zeer
geschikt voor groepen.

Graag tot de volgende keer. En
loopt u ook eens binnen bij onze
buren, Chocolaterie Leonidas
voor een bonbonnetje en Georg
Jensen Damask voor tafellinnen, glaswerk van KostaBoda
en Borowski en cadeau artikelen van Georg Jensen Living.

Openingstijden:
ma t/m za: 9.00 - 18.00 uur
vrijdag: 9.00 uur - 22.00 uur
zondag: 10.00 uur - 17.00 uur
www.lunchroomleonidasdelft.nl
wifi: Gast12345!

Lunchcafé Leonidas
Op 1 november 1990 openden we de deuren van Leonidas als gecombineerde chocolaterie en tearoom, op Choorstraat 24-26. In eerste instantie serveerden we er koffie en thee
met gebakjes, eenvoudige hapjes en natuurlijk onze beroemd geworden High-Tea. Na
een aantal jaren is de tearoom eigenlijk geen tearoom, maar een lunchroom geworden.
Inmiddels lunchcafé genoemd. Door de chocolaterie te verplaatsen naar Choorstraat 18,
heeft het lunchcafé meer ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. De luxe soepen en het
High-Dinner op vrijdag zijn al net zo'n groot succes aan het worden als de High-Tea.

1 okt
1982

Opening Chocolaterie
Leonidas in Nieuwstraat 10.

1 nov
1990

1 aug
1994
Opening tweede
vestiging van de
chocolaterie in
winkelcentrum
De Hoven.

Keuken verplaatst
naar nieuwe ruimte
en oude keuken bij
lunchroom getrokken.

Verhuizing van de
chocolaterie naar
Choorstraat 15.

Verhuizing van de chocolaterie naar Choorstraat
24-26 gecombineerd met
een lunchroom.

Na ingrijpende verbouwing, heropening chocolaterie op
Choorstraat 15.

Verhuizing van de

30 aug chocolaterie naar Choorstraat 18. Choorstraat 24
1997

1 jun
2006

is nu geheel lunchroom.

21 nov
2008

25 apr
2009

1 mei
2017

17 okt
1983

23 sep
1988

15 mrt
2010

Verandering
Lunchroom Leonidas
in Lunchcafé
Leonidas.

In gebruikname van de
geheel vernieuwde twee
ruimten aan de voorkant
van de lunchroom.

Verhuizing chocolaterie in Leiden naar
de Maarmansteeg.
Naast Hudson Bay.

8 mei
2016

1 jun
2008

1 jan
2013

Nieuwe
tuinkamer
en toiletten
in gebruik.

Opening Chocolaterie in Leiden,
Morsstraat 52.
Chocolaterie in
winkelcentrum de
Bogaart in Rijswijk
overgenomen.

Chocolaterie in Zoetermeer in het winkelcentrum het Stadshart
geopend.

