FLAMMKUCHEN
De Flammkuchen worden in onze
steenoven gebakken van deeg zonder
gist en dik belegd met crème fraîche,
rucola, rode ui en Emmentaler

Klassieke Flammkuchen met
Livar spekreepjes

14

Gepofte aubergine,
fetacrème, rozen-harissa,
granaatappel en dille

15

Venkelsalami, courgette,
groene peper, Taggia olijven

14

Buffelmozzarella, gepofte
cherrytomaatjes, balsamicocrème en kruidenolie

15

Je kunt een flammkuchen ook voor thuis bestellen

OESTERS

DESSERT
Kaasplank
4 soorten kaas, chutney

11

Tarte Tatin
met vanilleijs en slagroom

7.5

Brownie uit de oven
met vanilleijs en slagroom

7.5

Verrassing van de chef

7.5

Sorbetijs met vers fruit

7.5

Lemon-meringuetaart

5

BORREL - DINER

MENUKAART

BIJ DE BORREL
Borrelplank met kaas,
nootjes, olijven, tapenade,
zuur, charcuterie en brood

14

Kaastengels. 8 st.

7.5

Vega bitterballen 8 st.

7.5

Bitterballen 8 st.

7

Zeeuwse creuse no3.

3

Tiradito met oester, leche
de tigre, maracuja en pisco

4,5

Garnalenkroketjes met
Andaluze saus 6.st

7.5

Zeeuwse creuse 6 stuks

18

Brood met tapenade en aioli

6.5

Pittige Haagse Javaantjes 6 st. 7.5

Lorelei Café
Regentesseplein 11
Den Haag
070 744 3972
www.loreleicafe.nl

VOORGERECHTEN

MAALTIJDSALADES

HOOFDGERECHTEN

geserveerd met brood
Aufschnitt, verschillende soorten 12
dun gesneden ham en worst
geserveerd met brood en tafelzuur
Harira, Marokkaanse soep
van linzen, kikkererwten,
ras el hanout en koriander
met labneh en brood

8,5

Empanada's gevuld met
gestoofd rundvlees en
een pittig sausje met ají amarillo

12

Ceasar- of herfstsalade
als voorgerecht

10

16,5

Herfstsalade, mesclun,
gegratineerde geitenkaas,
cranberry, gepofte tomaat,
avocado, pijnboompitten,
en frambozenvinaigrette

16,5

17,5
Quiche met gestoofde
pompoen, geitenkaas
met salade en frisse kruidenroom
Rode curry met groenten,
crispy tofu, bosui en rijst

18,5

Rode curry met
gemarineerde Heilbotfilet

20,5

Rib-eye 200 gr. béarnaisesaus,
gegrilde groenten en frites

24,5

BURGERS
geserveerd met frites

BIJGERECHTEN
Aubergine geroosterd met misoglazuur en sesam

8

Bordje frites met huisgemaakte
aïoli of mayonaise

5.5

Salade met vinaigrette

5

Brood met tapenade en aïoli

6,5

Intolerantie? vraag naar onze
allergenen menukaart

Ceasarsalade,
ansjovisdressing, croutons,
Parmezaan en een gepocheerd
eitje, keuze uit krokante kip of
groene asperges

Hamburger van natuurvlees
Black Angus, brioche, baconjam,
augurk, tomaat, suikersla,
ingemaakte ui, Provolone en
Lorelei-burgersaus

17,5

Beyond burger, brioche,
bietenketchup, augurk, tomaat,
suikersla, ingemaakte ui,
Provolone en Lorelei-burgersaus

17,5

Pulled chickenburger, brioche,
augurk, tomaat, suikersla,
ingemaakte ui, Cheddarkaas
en mango-chilisalsa

17,5

We hebben ook een kindermenu

WEEKMENU
DO-VR-ZA
Seizoensgebonden
specials en
lekkere desserts
3 gangenmenu 32,50

MA-DI-WO
Kogelbiefstuk of
knolselderijsteak
met frites en salade 17,50

ZONDAG
Verrassing van de chef
3 gangen 25

