Lunch - 10.00 uur tot 16.00 uur

Warme gerechten

Broodjes

Uitsmijter met kaas 			€ 9,25

Broodje van de dag
Feta

met griekse salade en olijven

€ 8,50
€ 9,50

Baba Ganoush

€ 9,50

Gerookte forel

€ 9,75

Vegan Mozzarella

€ 9,50

Shiitake-bonenburger

€ 11,50

met een salsa van bloemkool en kikkererwten
met zoetzure bleekselderij en paprikadressing
met een salsa van balsamico, bosui en tomaat,
uit de oven
met vegan kaas en chili mayo

met desembrood en salade

Omelet met groente uit het seizoen

€ 9,25

Logica trio met een dagsoepje, 			

€9,75

met desembrood en salade

salade en een vegan burgertje		

Naan pizza					€ 9,50
met groente uit het seizoen en salade

Twee groentekroketten

		
op desembrood met salade en mosterd

Soep
Soep van de dag 				
met desembrood

Tosti’s

Waallander desem volkorenbrood.

Jonge kaas

€ 4,75

Oude kaas

€ 5,25

Brie met noten en honing

€ 5,25

Vegan kaas

€ 5,25

met of zonder tomaat
met rode ui en tomaat

met tomatentapenade

Salade

€ 9,75 		

€ 7,25

Gebak en zoetigheid
Gebak van de dag, vanaf			€ 3,60
Bonbons 3 stuks 				€ 2,65
Truffels 3 stuks, glutenvrij 			€ 2,65

Borrel - Gehele dag

Salade van de dag 				
met desembrood 		

€ 11,50

Brood met diverse smeerseltjes		

€ 5,25

Groentechips					€ 3,50
Kaasplankje 					€ 8,95
met diverse soorten kaas, mosterd en brood

Nacho chips 					€ 5,00
met of zonder kaas uit de oven met een dipsaus 		
Groente bitterballen 5 st. met mosterd
€ 5,50
Falafelballetjes 5 st. met dipsaus

€ 4,75

Bittergarnituurtje 				€ 7,50
2 bitterballen, 2 loempiaatjes en 2 falafelballetjes

Biologisch café restaurant Logica
Stille Rijn 11, 2312 DE Leiden
info@lunchroomlogica.nl
lunchroomlogica.nl

Thaise mini loempiaatjes 4 st. met chilisaus

€ 7,50

Samosa 4 st. met chilisaus				

€ 5,50

Vegetarisch
Veganistisch
Vis
Bijna alle gerechten zijn vegan te bestellen,
vraag hiervoor even de bediening.

