
LOWIETJE
LISSE Bij je thuis!

MAAK KENNIS MET 
“LOWIETJE LISSE”

Ons grootste avontuur tot nu toe is al 
een paar maanden geleden van start gegaan.

Na het openen van Lowietje aan de Kaag 
hebben wij niet stilgezeten en ook Covid 

krijgt ons niet klein. Het leek een mission impossible 
maar we hebben een nieuwe place to be gecreëerd. 

Een begrip in de omgeving noemen ze het ook wel, het 
is nu een begrip in een nieuw jasje. Wil jij ook alvast de 

sfeer proeven bestel dan een van onze heerlijke 
gerechten en maak alvast kennis! 

BEZORGEN
Je kunt vanaf maandag 21 december 

dagelijks tussen
12:00 en 20:00 uur bij ons bestellen 

via 0252-433030

BEZORGGEBIED
Nieuw-Vennep - Lisse - Hillegom

Lisserbroek - De Zilk

Woon je buiten ons bezorggebied?
In overleg rijden wij met liefde voor je om!

Minimaal bestelbedrag 25 euro
Wij rekenen 2,5 euro bezorgkosten

LUNCH
Thuis toch genieten zoals je straks bij
ons in het restaurant kan verwachten

LUNCHTRIO VLEES  10
TACO TARTARE “LOWIETJE” 

BROODJE SERRANOHAMKROKETJES 
SOEPJE VAN DE CHEF

LUNCHTRIO VIS  10
TACO TARTARE “ASIAN TUNA” 
BROODJE GAMBAKROKETJES

SOEPJE VAN DE CHEF

LUNCHTRIO VEGA  10
PITA “VEGA KEBAB”

BROODJE RUCOLA-KAASKROKETJES
SOEPJE VAN DE CHEF

HIGH TEA
Genieten als een koning(in) van
de lekkerste pattisserie en thee

HIGH TEA “LOUIS”  24
De high tea bij Lowietje is een echte verwennerij. 
Onze ambitieuze patissier verwent je graag met 
onze high tea. Feestelijk beginnen met een glas 
bubbels, gevolgd door sandwiches, een hartige 

snack, een vers soepje, heerlijke gebakjes, scones, 
chocolade en nog veel meer zoete lekkernijen en 

wat natuurlijk niet mag ontbreken is een ruime 
selectie aan handgeplukte thee



LOWIETJE
LISSE Bij je thuis!

KLEINE GERECHTEN
Kies er 3 of 4 om samen te delen

dat is perfect als voorgerecht
6 euro per gerechtje

CARPACCIO’S  
OSSENHAAS “LOWIETJE” 

pesto, geroosterde pitten, Parmezaan,
zongedroogde tomaat en rucola

KALFSLENDE 
tonijnmayonaise, gefrituurde kappertjes en rucola

TOMAAT
chutney, burrata, olijvenmayonaise, crumble van tomaat

en citroenmelisse

TARTARE & CEVICHE
TARTARE “LOWIETJE” 

klassiek en verrassend lekker

TARTARE “ASIAN TUNA”
avocado, wasabimayonaise en crunch van wasabi en soja

CEVICHE VAN ZEEBAARS 
tijgermelk, avocado, venkel, radijs en agrume dressing

  
STREETFOOD

OOSTERSE YAKITORI
pindadip en casave

TACO
steak tartare, gefrituurde ui en schuim van jalapeños

KEBAB VAN KNOLSELDERIJ 
op een mini pita en tzaziki

HOOFGERECHTEN
Maak alvast kennis met de 
favoriete gerechten van

team Lowietje!

CAFÉGERECHTEN
SATAYSTING  16

van varkenshaas, buikspek en ossenhaas 
met huisgemaakte pindasaus en casave 

SPARERIBS  17
mals van het bot, spicylak en dip van smokeybbq

HAMBURGER  15
ouderwetse malse black angus burger (100% rund)

 op een brioche bol met sla, rode ui, 
pancetta, tomaat, cheddar en smokeybbq

A LA CARTE
RIB-EYE “220 gram”  18

chimichurri en chiliboter

VEGETARISCHE CURRY  16 
verrassend lekker,

met zoete aardappel, pompoen en papadum

SPECIALS VAN “LOWIETJE”
reserveer onze specials 48 uur van te voren 

en geniet maximaal!

TOMAHAWK “1100 gram”  60 voor 2 personen  
bearnaisesaus en jus de veau

KREEFT “ thermidore”  29
klassiek gegaard, echt een aanrader! 

FRUITS DE MER  32 per persoon 
de lekkerste zeevruchten uit de eigen Noordzee

Al onze hoofdgerechten worden 
geserveerd met friet en salade


