
Specials 

Puur&Lekkerrr

Westwijkplein 64 Amstelveen

contact@puur-lekkerrr.nl

 

zwart brioche broodje, blackbean burger, sla,

rode ui, tomaat, yoghurt dressing, cheddar en

friet
 

 

Vegaburger / 17

Kippendij Sate / 16
Mals gegaarde kippendijvlees op spies met

huisgemaakte satesaus, komkommer, ui en friet

Burger Lekkerrr / 15
Italiaanse bol belegd met xxl burger, gebakken

uitjes, sla, augurk, kaas, bacon, geserveerd met

friet

S A L A D E S

Kip / 14.5
Pittig gebakken kip, sla, komkommer, paprika,

ananas, tomaat, chili, mayonaise

Zalm / 15.5
Gemengde sla, rode ui, kappertjes,

komkommer,gerookte zalm, dille dressing

Geitenkaas / 15
Gemengde sla, tomaat, appel, rozijnen, walnoot,

bacon, gebakken geitenkaas, honing-mosterd

dressing

Tonijn / 14.5
Gemengde sla, rode ui, paprika, kappertjes,

komkommer, gedroogde tomaat, olijf-bassilicium

dressing

Carpaccio /14.5
Rucola, sla, carpaccio, zongedroogde tomaat,

pesto, pijnboompitten, italiaanse kaas, truffel

dressing

 
 

Pepersteak / 22.5
Kogelbiefstuk, pepersaus, gemengde salade en

friet

Biefstuk Puur / 20.5
Kogelbiefstuk met een pittige jus, gemengde

salade en friet
 

Biefstuk champignons ui/22.5
Kogelbiefstuk met gebakken verse champignons

en ui, gemengde salade en friet

 

 



Goedemorgen
Ei & Brood

Puur&Lekkerrr

Westwijkplein 64 Amstelveen

 

contact@puur-lekkerrr.nl

 

Spinazie, pesto, avocado, geitenkaas
 

 

Geitje / 4.8

Ham-kaas / 4.5
Boerenham en boerenkaas

Twist / 4.5
Oude kaas en Rauwe ham

E I  I N  D E  P A N
O M E L E T / U I T S M I J T E R

 

Ham of kaas / 6
Boerenbrood, salade, ham of kaas

Ham & Kaas / 6.9
Boerenbrood ham, kaas en salade

Spciaal / 8.2
Boerenbrood, ham, kaas, paprika, ui en

champignons

Zalm / 8.5
Boerenbrood, salade en gerookte zalm

 
 

Panini Espanjol / 6.8
paprika, kruiden, boter, oude kaas, chorizo

 

 
 

 

Tosti/Panini

Pesto, tomaat, mozzarella, seranoham

Panini Italiano / 6.8

Hot / 5.2
Boerenkaas, sambal, tomaat, chorizo

Veggie / 4.8
Mozzarella, tomaat, pesto, basilicum



LUNCH 
Brood&Bagels

Puur&Lekkerrr

Westwijkplein 64 Amstelveen

 

contact@puur-lekkerrr.nl

 

Italiaanse bol, tonijn, tomaat, ansjovis,

tomatensaus, kruiden
 

 

Boogie woogie / 6.8

Oudje / 5.8
Italiaanse bol, oude kaas, komkommer, augurk,

mosterd , sla

Varkentje / 6
Italiaanse bol, sla, warm gebakken beenham,

honing-mosterdsaus

B A G E L S  
 

Carpaccio / 9.8
Bagel belegd met rucola, pesto, tomaat,

kaas, pijnboompitten, dressing

Zalm / 9.8
Bagel belegd met sla, roomkaas, lente ui,

kappertjes, gerookte zalm

Vega / 8.5
Bagel belegd met sla, tomaat, kruidenkaas,

rode ui, avocado

 
 

Tegen de stroom in / 13.5
Boerenbrood, sla, gerookte zalm, rode ui,

kapperjes, mosterd-dillesuas

 

 
 

 

Hot hot / 7
Italiaanse bol, pittig gebakken kipreepjes, sla,

komkommerblokjes, citroenrasp, kaneelpoeder,

chilimayonaise

Op zijn Hollands / 9.2
2 Dobben kroketten met boerenbrood

optioneel met 1 kroket.  5.2


