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De voormalige spuiterij van de
werkspoorkathedraal werd, na een
peroide van verval, in 2017 door
brouwerij De Leckere in gebruik
genomen als proeflokaal.
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De Werkspoorkathedraal, gebouwd in
1960, was het decor van
vakmanschap en robuustheid.
Dagelijks kwamen vele arbeiders
vanuit Zuilen naar het Werkspoor om
te bouwen aan de staalconstructies,
waaronder treinen en bruggen, die
nu nog steeds hun diensten bewijzen.

Lecker woar (Borrelkaart)

Borrelplank (2 personen) € 12,50
Kaas
Kaas/worst
Charcuterie

Bierbostelbrood met dips
Runderbitterballen/ vegetarische bitterballen (6st)
Biologische nootjes
Proeverij van verse warme worst (4st)

€ 5,€ 6,50
€ 3,75
€ 12,50

HIGH BEER (VANAF 2 PERSONEN)

4 proefglazen De Leckere bier naar keuze.
proeverij van diverse soorten biologische worst, kazen,
bierbostelbrood met dips en albondigas.

BIER & WORST PROEVERIJ

Een Leckere plank
worsten met een
proeverij van De
Leckere bier.

€ 16,50

€ 21,50

Lunch

Broodje curryworst, bereid met Witte Vrouwen bier
Broodje wildzwijnworst met mosterd/bier saus op basis van Cromhout bier.
Broodje Napolitaanse worst met yoghurt muntsaus
Broodje runderworst en biermosterdsaus
Broodje Paulus kaas
Broodje oude kaas
Broodje gedroogde ham

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Makreelsalade met kappertjes, ui en appel op bierbostelbrood
Broodje hete kip, gebakken kippendijen op oosterse wijze
Geitenkaas met honing, walnoten en sla op focaccia brood
2 kroketten op bierbostelbrood
Lunchsalade met gerookte makreel en brood
Geitenkaassalade met honing en walnoten
Kipsaté met atjar, kroepoek, friet of brood
12 uurtje: bierbostelbrood met kroket, makreelsalade en soep van de dag
Paulusburger van 100% rundvlees met Pauluskaas, bacon, friet en salade

€ 6,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 7,€ 7,50
€ 7,50
€ 10,50
€ 12,50
€ 14,50

Vraag voor extra Leckers naar onze dagspecials!

Bbq bij de Leckere

Voor groepen vanaf 6 personen is het mogelijk om zelf te BBQ’en rond onze unieke Arteflame bbq’s.
Graag minimaal 2 dagen van te voren reserveren

BBQ Ledig Erf: Proeverij van diverse biologische worstjes, gerookt buikspek en hamburger
€ 18,50
BBQ Kromme Elleboog: Spies naar keuze, biologisch curryworstje en hamburger
€ 24,50
BBQ Dikke Dries: Proeverij van diverse biologische worstjes, gerookt buikspek, hamburger en saté € 24,50
Bij de BBQ serveren we brood, sausjes en salades
Extra te bestellen
Maiskolf
Gepofte aardappel
Verse biologische friet
Saté saus

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 1,50

ONZE WORSTEN

worden ambachtelijk en vers gemaakt
door Biologische slagerij Gerrit Takke.
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Lecker delen
en genieten
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Vlees

Albondigas, runder bier-balletjes in knoflook tomatensaus (120gr)
Spareribs met oosterse lak en sesamzaad (150gr)
Pannetje stoof van het seizoen met huisgemaakte piccalilly (100gr)
Gerookte ribeye met oude kaas/ noten crumble (100gr)
Proeverij biologische worst (160gr)
Gevogelte terrine omwikkeld met katenspek geserveerd met uien-bierjam (100gr)
Brioche met serranoham en eendenlever krullen

€ 8,50
€ 9,50
€ 8,50
€ 10,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 11,50

Vis
Gegrilde makreelfilet met uiensalsa en linzen (100gr)
Graved Lax met wasabi mayonaise (100gr)
Garnalen kroketjes met saffraan mayonaise en wakame 3st

€10,50
€ 8,50
€ 8,50

Vegetarisch
Grilled Cheese met chili uien dip, bierbosteltoast met gesmolten pauluskaas
Filobakje met ricotta, ras al hanout en paddestoelen duxelles (100gr)
Champignons in bierbeslag en erwtendip
Vegetarische strudel met gegrilde groenten en tomaten chutney (100gr)
Duo van dagsoep (2 glazen)

€ 8,50
€ 9,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

Hoofdgerechten
Paulusburger van 100% biologisch rundvlees, Pauluskaas, bacon en friet
Kipsaté met atjar, kroepoek en friet
Curryworst met friet
Wildzwijnworst met rucolastamppot en blauwe bijl jus
De Leckere Pauluskaasfondue met crudite en bierbostelbrood

€ 14,50
€ 14,50
€ 13,50
€ 14,50
€ 15,50

Vraag voor extra Leckers naar onze dagspecials!

Sides

€ 4,50

Verse biologische friet
Salade
Gegrilde groenten

Dessert

BIER & WORST PROEVERIJ
€ 7,50

Witte chocolade cheesecake met frambozencoullis
Honing walnoten parfait
Gepofte appel met vanilla ijs en bierkaramelsaus
Kletskop met kaneelijs

Een Leckere plank
worsten met een
proeverij van De
Leckere bier.

SPECIAAL
voor
De Leckere bakt

Odenwald Organic
bierbostelbrood, gemaakt
van de bostel die
overblijft na het brouwen
van De Leckere bieren,
proef en geniet!

Bostelbrood
met dips

€5
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BORREL OF BBQ

Het Werkspoor Café De
Leckere biedt de mogelijkheid tot
het geven van een borrel of bbq op maat. Reserveren kan vanaf 6
personen Meer informatie? Informeer bij onze medewerkers.

Z.o.z. voor de BBQ Menukaart voor groepen

€ 16,50

