T&KO

Lunch

Tiensestraat 65
3000 Leuven
+32 456 02 76 84
info@tnko.be

Super-Soep
Een heuse kom dagsoep met brood &
seizoenslaatje. Liever wat minder?
Dan combineer je zelf naar keuze:
soep van vandaag
met brood
& een seizoenslaatje

Ontbijt
(Maar ontbijten kan u bij ons de hele dag!)
En alle brood&koffiekoeken zijn huisgemaakt door Bakkermans!
Desemboterham van de dag met ˉ
ˉ huisgemaakte confituur
ˉ chocoladehagel
ˉ pindakaas
ˉ hummus
ˉ huisgemaakte choco
T&KOffiekoeken
Suikerbolletje met gember & kaneel met sojamargarine &
huisgemaakte confituur
Chocoladebroodje
Puddingkoek
Croissant met sojamargarine & huisgemaakte confituur

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00
3,50
4,00
4,00

Mandje brood
7,50
brood van de dag, een T&KOffiekoek, klein meergranenbroodje
met soyamargarine & 3 soorten beleg naar keuze

11,90

Salade van het seizoen

11,90

Brood
Onze huisboterham
met hummus, rucola & zongedroogde tomaatjes

8,50

Broodsuggestie met seizoensbeleg

8,50

Een kleine salade bij je boterham kan!

+3,00

KLEIN lunchmenu
een van onze boterhammen met kopje koffie/thee toe

10,00

LEUK lunchmenu
12,00
een verwennerij met kleine soep & 3 belegde sneetjes brood &
uiteraard, een dessertje

Seizoensfruit

2,50

Huisgemaakt lekkers

Klein ontbijt
Huisgemaakte croissant, fruit & kopje thee/koffie

7,90

Gebak
bekijk onze toog voor dagelijkse suggesties!

en dus glimlachend en van harte aanbevolen!
High Tea
19,50 pp
vanaf 2 personen en enkel op reservatie
boterham met hartig beleg, scones met lemon curd,
jam & amandelroom, gebak & versnapering, met
een pot thee (ook koffie-kan)
Afternoon Tea
8,00 pp
vanaf 2 personen
scones met jam & amandelroom & een pot thee

Allergenenlijst: vraag er gerust naar!
De samenstelling van onze gerechten kan lichtjes wijzigen.
Al onze prijzen zijn incl. btw.

6,90

Boterham met tahin, schijfjes appel, rozijnen, kaneel &
ahornsiroop

5,50

Speciaal bij T&Ko

4,00
1,50
3,00

Quiche van het seizoen
geserveerd met een slaatje

Soja-yoghurt met huisgemaakte granola

Verwenontbijt
18,00
versgeperst sinaasappelsap, mandje brood, yoghurt met granola
& fruit, kopje thee/koffie

8,50

Scones
met jam & amandelroom
glutenvrij kan hier ook!
Pannenkoeken met ˉ
ˉ suiker
ˉ huisgemaakte confituur/choco
of ahornsiroop
ˉ chocoladesaus & slagroom
ˉ vanille-ijs & chocoladesaus

2,50 – 5,00

4,50
+0,50

4,00
4,50
5,00
6,00

Lava-cakeje
7,50
warm chocoladecakeje met een lopend hartje, geserveerd met
fruit & vanille-ijs
Verwenbordje
een proevertje van verschillende soorten gebak

6,00

Alles erop en eraan
kopje koffie of thee met gebak van de dag

5,00

