
Mac & Cheese 
Met lente-uitjes, cayennepeper en geserveerd met een 
kleine salade.
Served with spring unions, Cayenne pepper and a small salad. 

13,75

Een boottocht 
door de Leidse 

grachten?

Heb je iets 
te vieren?

Vraag ernaar bij één 
van onze medewerkers 
of kijk op onze website
voor meer informatie, 
planning en prijzen.

Vraag naar onze borrel-, 
lunch-,of diner 
arrangementen!

“BEDANKT VOOR 
UW BEZOEK EN 
TOT ZIENS!”

Annies

Meer info?

Volg ons ook online

www.annies.nu

facebook.com/annies
Instagram.com/anniesbarrestaurant

Hoogstraat 1a
2312 JA Leiden 

Telefoon:
071 5125737

Email:
mail@annies.nu 

Pasta riso met dagverse groenten
Mozzarella, crispy cashewnoten en een pestoroomsaus.
Italian pasta with daily fresh vegetables, mozzarella, 
crispy cashews and a creamy pesto sauce.

17,75

Kids pasta
Geserveerd met dagverse groenten, Parmezaanse kaas 
en een basilicumroomsaus.
Kids pasta with mozzarella, fresh vegetables, 
Parmezan cheese and a creamy basil sauce.

7,5

Frites met salade en appelmoes met 
snack naar keuze
Kipnuggets, bitterballen of kaassoufflés
French fries and tossed salad with 
Dutch apple sauce and a choice of chicken 
nuggets, bitterballs or cheesesouffles.

7,5

Vegetarisch

f

Black Angus steak

HOOFDGERECHT

Annie’s Fish & Chips 16,50

180 gr, met peperroomsaus, geserveerd met een frisse 
salade en Franse frites.
Black Angus steak with pepper sauce served with a tossed 
salad and French fries.

22,5

Javaanse kipsaté
Geserveerd op bananenblad, met kroepoek, pindasaus, 
atjar tjampoer, gebakken uitjes en Franse frites.
Indonesian chicken satay served on banana leaf with prawn 
crackers, atjar & fried onions and French fries.

16,5

Italiaanse fettucine met gebakken zalm
Met een pestoroomsaus en een spiesje van gebakken 
gamba’s.
Italian fettucine with seared salmon with a creamy pesto sauce
and a skewer of fried gambas.

17,5

Argentijnse spareribs
De lekkerste van Leiden, zegt men.
Geserveerd met een frisse salade en Franse frites.
Argentinian ribs, Leiden’s best they say! Served with tossed 
salad and French fries.

18,75

Op frisse gem sla met paprika, lente-ui en pittige 
soja-sesam saus.

Met een zomerse salade en remoulade saus

spring onion and a tasty soy-sesame sauce.

Served with a fresh salad and remoulade sauce.

17,5

Dessert
Death by Chocolate 
Brownie, chocoladeijs, chocolademousse en slagroom.
Brownie with chocolate ice cream, chocolate mousse & 
whipped cream.

Crème brûlée
Met vanille roomijs en slagroom.
Vanilla crème brûlée with ice cream & whipped cream.

Spekkoek
Met kaneel roomijs.
Indonesian layer cake with cinnamon ice cream.

Huisgemaakte limoncello cheesecake
met roomijs en slagroom.
Homemade limoncello cheesecake with ice cream & 
whipped cream.

7

6,50

6,50

6

v.a. 17:30

Onze menukaart staat boordevol 
heerlijke gerechten, waaronder natuurlijk 
ook een aantal vegetarische gerechten. 

Uiteraard is er daarnaast aan de kleintjes 
gedacht.

Heeft u een allergie? Meld het ons even! De lunch wordt geserveerd 
tot 16.00 uur. Het diner wordt geserveerd vanaf 17.30 uur. 
Er kan slechts per tafel worden afgerekend, gesplitste betaling is 
helaas niet mogelijk.

Eet smakelijkEet smakelijk
Enjoy your meal
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Lunch
Sandwich

tot 16:00

v.a. 17:30

Zuid-Hollands speltbrood 
met gerookte zalm

BROOD

Hot LunchWARME LUNCH

Met roomkaas, komkommer en rode ui.
Healthy sandwich from our local bakery with smoked 
Norwegian salmon, Swiss cheese, cucumber and red onions.

10

Javaanse kipsaté
Geserveerd op bananenblad, met kroepoek, pindasaus, 
atjar tjampoer, gebakken uitjes en stokbrood.
Indonesian chicken satay served on a banana leaf with prawn 
crackers, atjar, fried onions & bread.

12,5 Salade met gerookte Noorse zalm 
en pasta riso
Met komkommer, rode ui en een yoghurt-limoendressing.
Fresh salad with smoked Norwegian salmon, Italian 
pasta, cucumber, red onion and a yogurt-lime dressing.

11 / 14,5

Huisgemaakte tomatensoep
Met Provençaalse groenten en mozzarellabolletjes.
Homemade tomato soup with Provençal vegetables and 
mozzarella.

6

Huisgemaakte Hollandse courgettesoep
Met geitenkaas en bosuitjes.
Homemade Dutch zucchini soup with goat cheese and spring onions.

6

Gegratineerde Hollandse geitenkaas
Op een salade met pecannoten, geroosterde pompoenpitten, 
gedroogde abrikozen en appel-balsamico stroop.
Salad with gratinated goat cheese with pecan nuts, roasted 
pumpkin seeds, dried apricots and an apple-balsamic syrup.

9 / 13,5

Frisse zomersalade
Met watermeloen, feta, crunchy hazelnoot, waterkers 
en honingdressing.
Fresh summer salad with watermelon, feta, crunchy 
hazelnut, watercress and a honey.

10 / 13,5

BIG ANNIE; 180g USA burger
Met kaas, tomaat en uienringen op een sesam bun.
BIG ANNIE; 180g prime USA burger with cheese, tomato & 
onion rings served on a sesame bun.

11,5

Rundercarpaccio
Op een Italiaanse bol met Parmezaan, pesto-mayo en 
pijnboompitten.
Carpaccio on an Italian bun with rocket salad, Parmezan 
cheese, pesto mayonnaise and pine nuts.

9,5

Sandwich gezond van speltbrood 
van de Leidse bakker ‘Us Bertus’
Met belegen kaas, boerenham, komkommer, tomaat, 
sla en een gekookt eitje.
Healthy sandwich from our local bakery with cheese, 
tomato, cucumber, lettuce and a boiled free range egg.

8

Stokbroodje huisgemaakte 
tonijnsalade
Homemade tuna salad served on a baguette.

7,5

Diner

Salade met gerookte Noorse zalm en 
pasta riso
Met komkommer, rode ui en een yoghurt-limoendressing.
Fresh salad with smoked Norwegian salmon, Italian 
pasta, cucumber, red onion and a yogurt-lime dressing.

11

Italiaanse rundercarpaccio
Met rucola, Parmezaanse kaas, pesto-mayo en 
pijnboompitten.
Carpaccio with rocket salad, Parmezan cheese,
pesto mayonaise and pine nuts.

9,5

Gegratineerde Hollandse geitenkaas
Met pijnboompitten en honing, geserveerd op een 
waldkornbol.  
Gratinated Dutch goat cheese with pine nuts and honey 
served on a Waldkorn bun.

8,5

Panini caprese, de Italiaanse klassieker!
Geroosterd met tomaat, mozzarella en basilicum.
Panini Caprese, an Italian Classic! Roasted with tomato, 
mozzarella and basil.

6,5

Biologische Griekse yoghurt
Met honing, walnoten en rood fruit.
Organic Greek yogurt with honey, walnuts and red fruit.

4,95

Vegetarisch

Twee ambachtelijk bereide 
rundvlees- of groentekroketten
Met mosterd op zonnepitvloerbrood. 
Two artisanal beef or vegetable croquettes with mustard 
served on sunfl ower bread.

8,5

Uitsmijter van drie scharreleieren
Met ham en/of kaas of naturel.
Fried eggs (3pcs free range) with or without ham and/or 
cheese served on bread.

8,5

Triple tosti van vijfgranen-granolabrood
Met ham en/of kaas en ketchup.
Triple layered toasted sandwich with ham and/or cheese 
with ketchup.

4,95

Vegetarisch
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Vegetarisch

Soup & SaladeSOEP & SALADE

Twee boterhammen met Nutella, pin-
dakaas of muisjes 
Two sandwiches with nutella, peanut butter or Dutch mice.

3
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