>>>

on the go >>>

U mag uw bestelling telefonisch doorgeven met vermelding van het nummer van het gerecht.
U krijgt dan van ons een volgnummer & wanneer u afhaalt, legt u deze zichtbaar in uw auto of
op uw fiets. U rijdt binnen via de tuin, wij brengen uw bestelling hygiënisch tot bij u & vermijden
zo wachtrijen van meerdere personen. Wij leveren aan huis in ‘Groot’ Wetteren vanaf €50.
Bel 0479 35 33 35 / afhaal 7op 7 tss 17h - 22h. BEDANKT VOOR UW STEUN! Team Lesco X

Hapjes:
1. Tataki van tonijn 											
2. Oesters ‘Lesco stijl’ - 6 stuks									
3. Kwarteleitjes met gefermenteerde look & truffel - 6 stuks					

€12
€12
€8

Soepen:
4. Pompoensoep met lamsballetjes & daslook - 1 liter 					
5. Bouillabaise (met suppl halve kreeftenstaart €12) - 1 liter
			

€8
€12

Voorgerechten koud:
6. Sushi Lesco stijl - marbré van zalm & zeewier					
7. Ceasar salad 											
8. Rijstnoedelsalade met octopus & sesam							
9. Koolrabirolletjes met noordzeekrab - 3 stuks						

€11
€10
€11
€10

Voorgerechten warm:
10. Springrolls (veggy) - 3 stuks 									
11. Beignet van zeetong & zeewier - 4 stuks 							
12. Ombervis (baars) met aardpeer 								
13. Groene asperges op z’n Vlaams 								
14. Gewokte asperges met stukjes kreeft 							

€9
€10
€10
€12
€13

Hoofdgerechten:
15. Smokey Lamstajine met aardappelgratin							
16. Groene Asperges op z’n Vlaams 								
17. Risotto met morilles & daslook (veggy) 							
18. Portie reuzenfriet - 6 stuks 									

€14
€14
€12
€8

Dessert:
19. Cheesecake bosbes 										
20. Sticky Toffee Pudding van dadel								
21. Chocomousse 											
22. Fruitsalade 											
* Bij elke bestelling krijgt u gratis wat kroepoek van cepes.
* Kaasschotels & zeevruchtenschotels 48h op voorhand bestellen.
* Flessen Wijn te koop. Bij bestellingen van €120 krijgt u een fles wijn cadeau.

€5
€5
€5
€5

