
Lunch

Our Favourites.

Broodje ham

London mix Smokey Chicken Wrap

pesto, pittenmix, gekookt ei, 
guacamole. 8,60

een vers soepje van de kaart en een rijk 
belegd broodje naar keuze. 12,50

gerookte kip, bosui, rode ui, cherrytomaat, 
romige kerrie mayonaise. 8,95

The Alternatives.

Panini ham/kaas
huisgemaakte panini, pesto, rode ui, 
tomatensalsa, tomatenketchup. 8,95

Naanbrood
warm naanbrood, brie, tomaat, rode ui, 

rucola, walnoten, honing. 8,50

Wrap vega
mozzarella, pittenmix, 
basilicum, pesto. 8,95

Broodje carpaccio
grana padano, pittenmix, cherrytomaat, 

slamelange, truffel of pesto mayonaise. 10,50

Club sandwich 
gerookte kip, bacon, gebakken ei, komkommer, 

tomaat, slamelange, kerrieroom. 9,75

The Originals.

Kroketten
twee bourgondische kroketten op 
desembrood met mosterd. 8,95

Uitsmijter
drie kakelverse scharreleieren, 

ham, kaas. 8,95

bacon + 0,50

12 uurtje
 soepje naar keuze, kroket, kleine 

uitsmijter, ham, kaas. 13,50

bacon + 0,50

Broodje vissalade
vissalade, slamelange, rode ui, 

kapperappel. 9,50

Kip piri-piri
mango, bosui, tomaatjes, avocado, 

yoghurtdressing. 15,50

The Salads.
Vissalade

zalm, gamba’s, makreel, bosui, 
spaghetti van courgette, cherrytomaat, 

cocktailsaus. 16,50

Caprese
mozzarella, tomaat, rode ui, pesto, 

slamelange, pittenmix, basilicumolie. 15,50

Falafel
bulgur, falafel, bosui, cherrytomaat, 
gekookt eitje, créme fraiche. 15,50

The Soups.
Tom kha kai Soep van het moment

 thaise kokossoep met brood en 
knoflookkruidenboter. 7,50

wisselende soep met brood en 
knoflookkruidenboter. 6,50

Tomatensoep
huisgemaakte soep met brood 
en knoflookkruidenboter. 6,50

We believe in stop working and eating lunch

dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch 
bereid worden



Vlees
het diner begint pas echt goed met een 

lekker voorgerecht. 

deze sharing plateau met diverse vlees 
gerechten is perfect als starter met: 
carpaccio van rund, pulled turkey, 

kip piri piri en soep van het moment.

The First.

CombiVis

Korting op de 
rekening?

Share een foto op 
Facebook en tag 

@restaurantlondon
street 

Share een foto op Instagram met de hashtag #restaurantlondonstreet 

Allergenen
heb je een allergie? Vraag naar onze 

allergenenkaart.

Kinderen
voor de kinderen serveren wij graag een 

hoofdgerecht of een aangepast driegangen 
kindermenu. Vraag onze medewerkers naar de 

mogelijkheden.

een voorgerecht moet niet te zwaar zijn, 
het moet vooral smaken naar meer. 

het London Street vis plateau bestaat uit 
een selectie van de lekkerste vissoorten: 

makreel, scampi’s, gerookte zalm en soep 
van het moment.

een verzameling van heerlijke gerechten, de 
perfecte starter van de avond. 

een plateau om samen te delen, rijkelijk 
belegd met een selectie van voorgerechten: 
carpaccio, kip piri piri, makreel en gerookte 

zalm.

Vlees
vier soorten vlees vers van onze grill: 

spareribs, kipsaté, beef en een surprise van 
de chef.

CombiVis
verschillende soorten vis: 
catch of the day, sliptong

gamba’s en een surprise van de chef.

twee soorten vis & twee soorten 
vlees: kipsaté, beef

catch of the day en gamba’s.

The Ultimate.
Sharing dessert

diverse favoriete lekkernijen van de chef

We love vega
ook mogelijk: vega dare to share!

The Second.

The more we share, the more we have

- drie gangen diner 32,50 p.p. -
Sharing



Diner

The Starters.

Carpaccio
truffel of pesto mayonaise, grana padano, rucola, 

pittenmix, cherrytomaat. 10,95 
XL carpaccio 18,50

Tostado
pulled turkey, tomatensalsa, 
cheddar, kerrie room. 10,95

Crispy bladerdeeg
paddestoelen, sesam, cherrytomaat, 

grana padano, romige truffel, 
slamelange, bosui. 9,50

Our Favourites.

Spaghetti van courgette
gerookte zalm, pesto, 

wakame, basilicum vinaigrette 
dressing. 10,95

The Mains.

The Sides.

Mixed grill Catch of the day
trio van vlees: diamanthaas met 

een spies van kip en smoky 
spareribs. 19,50

dagelijks serveren wij een 
‘vis van de dag’. 19,95

Burger XL
runder burger met gebakken ei, 
tomatensalsa, cheddar en crispy 

bacon. 17,50

Spaghetti rode biet
appel, noten, gebakken geitenkaas, 

slamelange, honing. 9,50

Biefhaas
diamanthaas, gestoofde groenten, 

kruidenboter. 19,50

Gamba spies
tomatenrisotto, 

sweet chili. 19,95

Saté
kippendij saté, satésaus, uitjes, 

rauwkost, groente, kroepoek. 17,50

Gebakken sliptong 
seizoensgroenten, zeekraal, 

citroenboter. 22,50

Portobello Road
spinazie, geitenkaas, tomaat, 

knoflook, pesto. 18,50

Chefs special
dagelijks serveren wij een door 
de chef gekozen gerecht. 19,95

Zoete aardappel frites Twister frites
gezond, lekker en voedzaam... 

een bewuste keuze. 2,00
licht gekruid met een heerlijke 

aardappel smaak. 2,50

Frites en salade
standaard geserveerd bij ieder 

gerecht.

Dinner is better when you eat together

dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch 
bereid worden



Dessert

Pavlova
rood fruit, kokosijs, 

eiwitschuim, slagroom. 7,95

The Cheats.
Honing parfait

honing, room, gekarameliseerde 
noten. 7,95

Monchou
crumble, monchou, 

rood fruit. 7,95

Our Guilty Pleasures.

Sticky toffee cake
appel-kaneelijs, karamelsaus, 

toffee, gebak. 7,95

Sharing dessert
diverse favoriete lekkernijen 

van de chef. 7,95 p.p.
vanaf 2 personen

Heldro van hier
lokaal vanille-ijs, Tony Chocolonely, 

karamel, zeezout. 7,95

Wie betaalt de rekening? Ga 
de battle aan tijdens een potje 

midgetgolf!
speciaal voor London Street gasten slechts 3 euro p.p in 

plaats van 4,50 p.p.

Life is short eat dessert first

Special coffees
London special: koffie, slagroom en likeur naar keuze. 7,50

irish coffee met whiskey. 6,50
italian coffee met amaretto. 6,00

spanish coffee met tia maria. 6,00
french coffee met grand marnier. 6,00

monk coffee met kahlua. 6,00

Coffees
koffie. 2,30

cappuccino. 2,50
koffie verkeerd. 2,50
latte macchiato. 2,85

espresso. 2,60
dubbele espresso. 3,30

+ monin siroop. 0,50

thee. 2,30
verse muntthee. 3,25

Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws?

volg ons op Facebook en Instagram of schrijf je in voor de 
nieuwsbrief!


