
 

 

 

 

Welkom bij Loef & Lij 

Vakmanschap, creativiteit, gezelligheid, prachtig uitzicht & comfort. 

Uitgesproken smaken in een ontspannen sfeer. Food sharing & wine pairing 

Hoog niveau, lage drempels met open armen. 

Vernieuwend, verrassend, verfijnd & gewoon lekker. 

Inspiratie uit de hele wereld vanuit verschillende culturen met de meeste 

ingrediënten uit de regio. 

Combinaties / gerechten die u niet eerder at & die u niet meer vergeet, of wederom 

uw favoriete gerecht. 

Geleid door de seizoenen & begeleid door bier & wijn, cocktails & non -alcoholische 

dranken. 

25 heerlijke wijnen per glas & vele andere per fles, verfrissende bieren van de tap & 

de fles, of in de mix met feestelijke cocktails. 

Van koffie met gebak, een borrel & een hapje tot “Shared” easy fine dining  

 

Wat met passie wordt gemaakt moet met liefde worden gegeten & gedronken 

 

Team Loef & Lij 

 

 

 

 

 



 

 

To share or not to share 
Brood & dip   Pomodori / aioli / boter     6.50 

Padron Peppers  Gegrild / fleur de sel / olijfolie    4.00 

Ortiz     Sardines in blik & huisgemaakte salsa   8.00 

Steak tartaar   Gio-Style       12.50 

Terrine eendenlever Port / thijm / focaccia      16.00 

Langoustine   Rammenas / passiefruit / tomaat    20.00 

Pulpo    Aardappel / piment / paprika     10.00 

Open Ravioli (vega)  Koolrabi / schapenkaas / hazelnoot    10.00 

Huis gerookte zalm Wilde rijst / mierikswortel / kappertjes   12.50 

Pata Negra   100% Bellota        20.00 

Oesters    6 st.         17.50 

    12 st.        35.00

            

       

Burrata (vega)  Perzik / venkel / walnoot     6.50 

Plateau Vis   Diverse vis&  brood - / aioli     20.00 

Plateau Kaas  Diverse van Bart Nell      20.00 

Plateau Charcuterie O.a. pata negra & gedroogd rundvlees   20.00 

Barigoulle (vega)  Artisjok / wortel / dukkah     7.50 

Hamburger Trio   Eendenlever /geitenkaas / dubbel dutch   17.50 

Sukade (150 gram) Pomme Paolo / whisky     21.50 

Coquilles (2)   Pastinaak / pancetta      14.50 

Gebakken eendenlever (2) Gember / yuzu / granny smith    16.50 

Zwezerik   Zwarte knoflook / roodlof  /citrus    22.50 

Heilbot   Zuurdesem / macadamia / snijboon    18.50 

Millefeuille (vega)           Groenten / pomodori / daslook    8.50 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lunch 
Op brood   bruin / wit / gluten vrij 

Steak tartaar  Double Dutch rund – Gio Style    12.50 

Carpaccio   Parmezaan  / pijnboompitten / trufffelmayo   12.50 

Zalm    Huisgerookt / wakame / sojaboon     12.50 

Vitello  Tonnato  Kalfsmuis / tonijn / kappertjes    12.50 

Groenten   Groenten van het seizoen    10.00

  

Croq Madame  Gruyère /  emmentaler / ham / spiegel ei   9.00 

Croq Monsieur  Gruyère / emmentaler / ham / bechamel   10.00 

 

Salades 

Carpaccio   Parmezaan / pijnboompitten / truffelmayo   12.50 

Zalm    Huis gerookt / gamba / gezouten citroen   12.50 

Burratta (vega)   Perzik  / venkel / walnoot     12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Loef & Lij hardlopers 
Carpaccio    Parmezaan / pijnboompit / truffelmayo   12.50 

Sup. eendenleverkrullen         5.00

            

                   

Vitello Tonnato  Kalfsmuis / tonijn / kappertjes    12.50 

Oesters     6 st.        17.50 

    12 st.        35.00 

Loef & Lij Burger  Double Dutch / zoete sambal / black bun   15.00 

Vega burger   Biet / wortel / black bun     15.00 

Zeetong   A la meunière       39.00 

Tournedos   Romanesco / beukenzwam / rode wijn jus   27.50 

Dagvis    dagelijkse verse aanvoer, vraag naar aanbod en prijs 

 

Dessert 
Cheese cake   & sorbet        6.50 

Macaron     roodfruit / sorbet      9.00 

Choclade ganache   olijf olie / zeezout / focaccia     12.50 

Grand dessert   pp. 10.00  per 2       20.00 

 

 

 

 


