
KWALITEIT & HYGIËNE
Bakhuus Leesten wordt door een onafhankelijk keuringsbu-
reau regelmatig gecontroleerd op hygiëne, productkwaliteit 
en voedselveiligheid. Op basis hiervan zijn we officieel

ALLERGENEN
Heeft u een allergie? Meld het ons, zodat wij u kunnen
informeren hierover.

CAFETARIA: 25 ZITPLAATSEN
Bij ons kunt u kiezen uit een uitgebreid assortiment verse 
frites, snacks, broodjes, menu’s etc. Extra aandacht heeft 
bij ons het verpakken van uw bestelling, indien u het komt 
afhalen. Uw bestelling blijft goed warm tijdens het vervoer 
naar huis.

RESTAURANT: 90 ZITPLAATSEN
In ons gezellig ingerichte serre kunt u heerlijk tafelen.
Voor lunch en diner hebben wij een uitgebreide kaart.

Bakhuus Leesten bakt al zijn producten in vloeibaar 
frituurvet. Rijk aan goede onverzadigde vetzuren en 
daardoor beter dan vast frituurvet.

erkend en gecertificeerd

BESTEL ONLINE OP ONZE WEBSITE: WWW.BAKHUUSLEESTEN.NL  0575-575151

OPENINGSTIJDEN:
maandag: gesloten  |  dinsdag: 11:30 – 20:00 uur  |  woensdag: 11:30 – 20:00 uur  |  donderdag: 11:30 – 20:00 uur

vrijdag: 11:30 – 20:00 uur  |  zaterdag: 11:30 – 20:00 uur  |  zondag: 15:00 – 20:00 uur

WERELDMENU’S VEGA
Loempia menu 9,25
Snack menu (bami- en nasischijf)                                                           9,25
2 groentekroketten menu 9,35

9,35

SNACKMENU’S
2 kroketten of 2 frikandellen menu 8,75
6 bitterballen of 6 kipnuggets menu 8,75
Hollandsch menu (frikandel en kroket)                                                8,75
Berenhap menu (pindasaus)                                                            8,95

(2 frik. speciaal)                                                       8,95
Crispy hotwings menu (6 stuks klein)                                                         8,95

WERELDMENU’S VLEES
American hamburger spec. menu 9,95
American cheeseburger menu 10,25
American baconburger menu 10,25
American kipburger menu 9,95
Duitse curry-braadworst menu 10,45
Hongaarse stoofvlees menu 9,95
Belgische karbonade menu
Oostenrijkse wienerschnitzel menu
Balkan zigeunerschnitzel menu 11,95
Franse schnitzel champignonsaus menu 11,95
Zwitserse kipschnitzel menu
Egyptische shoarma menu (3 sauzen)

Griekse gyros menu (3 sauzen)

Indiase hete kipreepjes menu
11,25

Argentijnse spareribs menu 16,95
Hollandsch gehaktbal menu 9,55
Chinese bami of nasi menu (groot) 11,95
(Met kipsaté, ham, ei en kroepoek)

Kentucky hotwings menu, 6 st.
Bali loempia menu (kroepoek)                                                           9,95
Russische shaslick menu, 1 st. 9,95
Russische shaslick menu, 2 st. 11,95
Ierse halve haan menu 11,75

Alle (afhaal) menu’s zijn compleet met grote frites, 
fritessaus, dagverse frisse salade en een toetje!

BAKHUUS FRITES TOPPERS
Antwerpen 7,80
(stoofvlees, piccalilly, spekjes, bosui en geraspte kaas)

Istanbul 7,80

Amsterdam 7,80
(pulled pork, coleslaw, paprikareepjes en jamballasaus)

Rhodos 7,80
(gyros, tzatziki, komkommer, tomaat, rode ui en feta)

10,95
10,95

10,95
10,75
10,75
10,75

10,95



Cafetaria- Lunchroom

Rudolf Steinerlaan 123 
7207 PV Zutphen

0575-575151
www.bakhuusleesten.nl

KLEINE LUNCHKAART
Soep van de dag 3,10
Tosti ham/kaas (met saus) 3,15
Tosti hawaii  (met saus) 3,45
Tosti mozzarella, tomaat en pesto 3,95
Panini ham/kaas 4,15
Panini hawaii (ham, kaas, ananas) 4,15
Kipwrap 4,15
(kip, sla, tomaat, rode ui, komkommer en jamballasaus)
Pulled porkwrap 4,25
(sla, tomaat, komkommer, coleslaw en jamballasaus)
Rundvleesslaatje 2,60

KOUDE BROODJES
*WITTE BOL, BRUINE BOL, PETIT PAIN, ITALIAANSE BOL
Onze specials:
Gezond royaal 4,45
(ham, kaas, komkommer, ei, tomaat, sla, rauwkost en remouladesaus)

Tartaar speciaal 4,20
(tartaar, ui, ei, remouladesaus, peper en zout)

Filet americain speciaal 4,20

Tonijn 4,55
(tonijn, sla, tomaat, rode ui en komkommer)

B&B 4,65
(brie, crispy bacon, sla, tomaat en honing)

Tok of the Town 5,10
(kipreepjes, crispy bacon, sla, tomaat, ei en een sausje)

Broodje ham 2,60

Broodje kaas 2,60

Broodje fricandeau 2,60

Broodje brie 2,65

HAMBURGERS
Voor de lekkerste bite hebben wij standaard 
half rundvlees/half varkensvlees.

Broodje hamburger naturel 3,60
Broodje hamburger speciaal 4,40
(sla, augurk, ui, tomaat en huisgemaakte saus)

(8 stuks kipnuggets, 4 stuks chicken strips, 8 stuks chicken wings)

Broodje hamburger Hawaii 4,70
(sla, augurk, ui, tomaat, ananas en curry)

Broodje hamburger cheese 4,70
(sla, augurk, ui, tomaat, chedderkaas en ketchup)

Broodje hamburger bacon 4,80
(sla, augurk, ui, tomaat, crispy bacon en uiensaus)

Broodje pulled porkburger 4,90
(sla, augurk, ui, tomaat en BBQ-saus)

Broodje burgemeester Leesten 4,95
(sla, augurk, ui, tomaat, cheddarkaas, bacon en uiensaus)

Broodje hamburger eggsplosion 4,95
(sla, , tomaat, geb. ei, bacon en Jamballasaus)

Broodje kipburger 4,40
(keuze uit; saté-, jamballa- of chillisaus)

(cheddarkaas, bacon en jamballasaus)
Broodje kipburger Leesten 4,95

DRANKEN, SHAKES EN IJS
2,20

Cappuccino 2,60
Thee (diverse smaken) 2,20
Warme chocolademelk 2,50
Melk 1,75
Cola (zero/light) 7-up, fanta 2,20
Appelsap, jus d’orange, icetea 2,45
Bitter lemon, tonic, rivella 2,45
Cassis, ginger ale, green tea 2,45
Chocomel, fristi, dubbelfrisss 2,60
Spa rood of spa blauw 2,10
RedBull, verse jus d’orange 2,95
Capri-sun 0,80
Heineken bier (alleen meenemen) 2,20
Radler 0,0% 2,20
div. smaken milkshakes vanaf 2,45
div. soorten softijs vanaf 1,20
div. sundae ijs
div. shuffle ijscoupes

vanaf 2,45
vanaf 2,70

div. verpakt ijs vanaf 0,70

SALADES
klein groot

Salade naturel 3,60 5,10
(tomaat, sla, komkommer en dagverse rauwkost)
Kip-komkommersalade 4,95 7,15
(sla, komkommer, tomaat, ei, rode ui, kipreepjes, dressing en croutons)
Griekse veg. Salade 4,85 6,95
(sla, komkommer, tomaat, olijven, feta, rode ui, dressing en croutons)
Tonijnsalade 4,85 6,95
(sla, tomaat, tonijn, ei, olijven, rode ui, dressing en croutons)

KINDERBOX
Lekkere frietjes met fritessaus en kroket,                                  5,95

Met capri-sun, verrassingsspeeltje en een lolly! 

MINI SNACKS
Oud Hollandsche bitterballen, 6 st. 3,35

Bitterballen, 6 stuks 3,05

Kipnuggets, 6 stuks 3,15

Kipnuggets, 9 stuks 4,25

3,15

Kleine hotwings, 6 stuks 4,65

Grote hotwings, 6 stuks 6,15

Twijfelaar, 6 stuks 3,35

Twijfelaar, 8 stuks 4,05

Chicken strips, 3 stuks 3,15

5,10

13,10

frikandel, 3 kipnuggets of kaassoufflé naar keuze.

(filet americain, ui, ei, remouladesaus, peper en zout)

Chicken strips, 5 stuks

Chicken bucket

FRITES
Frites klein 1,75
Frites middel (normaal) 

(extra kosten bij bestelling p.p.)

2,10
Frites groot 3,00
Frites supergroot 3,50
Frites puntzak groot 2,75
Frites stoofvlees, groot + saus  6,55
Frites pulled pork, groot + saus 6,70
Frites boeren, groot + saus 6,45
Frites shoarma/gyros, groot + saus 6,70
Aardappelschijfjes 2,60
Twister frites 0,70+

Gezinszakken frites:     2-3-4-5 of 6 personen p.p 2,05
Keuze uit verse kleine franse frites, normale verse frites of dikke 
ambachtelijke vlaamse frites. Dinsdag, woensdag en donder
dag ook TWISTER FRITES!

1 soort per bestelling. Om wachttijden te verkorten, serveren wij 
in drukke spitstijden alleen normale verse frites.

VEGA SNACKS
Loempia (met chilisaus) 3,40

Groentekroket 2,10

Kaaskroket
Kaassoufflé
Pittige kaassoufflé

2,25

2,20

2,25

2,25

2,20

Nasischijf 2,20

WARME BROODJES
Br. kroket                                                      2,65

Br. bourgondiër kroket                               2,90

Br. visburger 4,25

Br. oud Holl. rundvleeskroket                    2,80

Br. frikandel                                                  2,65

Br. frikandel speciaal                                3,05

Br. slagers gehaktbal                                  3,70

Br. knakworst                                             2,90

Br. braadworst                                             3,40

Br. warm vlees (met pindasaus)                4,35

Br. warm vlees Royaal                                5,35

(met pindasaus, gebakken paprika, champignons en ui)

Br. shoarma of gyros                                  

Br. kipsaté 

6,15

(met 2 sauzen naar keuze)

(met stokbrood en pindasaus)                     5,25

Br. hete kip (kipreepjes met groente in pikante saus)   5,60

Br. pulled pork (met saus)                          5,25

Br. beenham met bolliesaus                            4,15

SNACKS
Vleeskroket 2,00
Oud Hollandsche rundvleeskroket 2,25
Bourgondiër (draadjesrundvleeskroket)                   2,35
Goulashkroket 2,25

2,25
Kalfskroket 2,25
Frikandel (ook glutenvrij verkrijgbaar) 2,00
Frikandel speciaal 2,55
XL Frikandel “BIG PAPA” (25 cm) 2,40
XXL Frikandel “LANGE LUMMEL”(36 cm)          3,00
Viandel (frikandel met krokante laag) 2,40
Nasischijf 2,20
Bamischijf Oriëntal 2,20
Bamischijf licht gekruid (elite) 2,20

2,25
Knakworst XL (glutenvrij) 2,50
Duitse braadworst 2,85
Duitse curry-braadworst 3,35
Hamburger (zonder broodje) 2,55
Ambachtelijke slagers-gehaktbal 3,15
Mexicano 2,50
Pikanto 2,40
Hete donder 3,05
(Optioneel met warme curry en gebakken ui)

Berenhap 2,80
Berenhap (met pindasaus) 3,30
Grizzly berenklauw 3,55
(met curry of pindasaus)

Kipcorn 2,30
Shoarmarol 2,85
Smulrol 2,85
Kip- of pulled porkwrap 4,05
Sitostick 2,85
Shaslick met saus 3,55
Loempia met chilisaus (kip en ham) 4,05
(ook glutenvrij verkrijgbaar)

Schnitzel (200 gr.) 4,80
Kipschnitzel (extra groot) 4,80

(met pindasaus) 4,90
Karbonade gepaneerd 4,80
Halve haan 5,35

SAUZEN 
Vanaf

Rauwe ui 0,35
Mosterd 0,30
Fritessaus 0,60
BBQ-dipsaus 0,60
Curry, ketchup 0,65
Pindasaus, jamballasaus 0,85
Paniek 0,75
(fritessaus, curry, pindasaus, ui)
Speciaal, oorlog, joppiesaus,                 0,75
zigeunersaus, champignonsaus, 

tzatzikisaus

portie of beker, klein, middel, groot

Tomaat-mozzarella-pesto soufflé
Bamischijf


