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Gezelschappen
Heeft u iets te vieren met een groter gezelschap? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Zowel voor een ontbijt, lunch, borrel of diner hebben wij verschillende mogelijkheden.
Bij gezelschappen vanaf 10 personen doen wij een suggestie voor een menu.
Bent u met 10 personen of meer bij ons te gast en u wilt toch graag gebruik maken van de reguliere kaart,
dan is dit in overleg en afhankelijk van de drukte mogelijk.
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Even opstarten
Bent u opzoek naar een unieke locatie voor een heerlijk ontbijt?
Ons restaurant biedt u alles wat u nodig heeft om
rustig wakker te worden met heerlijke kop koffie en
versgebakken broodjes om de dag goed te beginnen.

“Louis favorite”

19
Een goed begin van de dag!
Onbeperkt Illy koffie en handgeplukte thee
•
•
•
•
•
•
•

Versgebakken broodjes
Croissantjes
Diverse soorten beleg
Yoghurt
Cruesli
Fruit,
en nog veel meer lekkers!
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Lunch
Excellent etagère 25
Dit is de manier om met een leuke
variëteit aan kleine broodjes
ongedwongen, snel of
juist lang te lunchen.
De etagères worden op tafel geplaatst
en u en uw gasten kunnen genieten.
Luxe kleine broodjes en sandwiches,
een soepje en een warm hapje
geserveerd op etagères.
Om af te sluiten, geniet u van een
heerlijk kopje koffie of thee
geserveerd met gebak.
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Choose one of the three!
Lunchtrio vegetarisch
Soep van de Chef,
broodje avocado smash en
broodje groentekroketjes

Lunchtrio vlees

Soep van de Chef,
broodje carpaccio en
broodje kalfskroketjes

Lunchtrio vis

Soep van de Chef,
broodje tonijnsalade en
broodje gambakroketjes

13

Pick your favorite lunch

12,5
Stel zelf uw ideale lunch menu samen.
Kies drie van je favoriete
lunchbroodjes van onze menukaart
en maak je menu compleet
met een van deze add ons:
Soep van de Chef +6
Smoothie naar keuze +5
Gebak +5
Dessert +7

Diner

Lowietjes favorites 37
De favorieten van Lowietje, stel je eigen driegangen keuzemenu samen.
Starters keuze uit:
Soep van de Chef

Verse, Wisselende Soep

Carpaccio

Truffelmayonaise, pesto, parmezaan,
pittenmix en rucola

Main courses keuze uit:
Saté van kippendijen

Dessert
Dame blanche

Met zoetzure komkommer, satésaus,
cassave chips en krokante uitjes

Vanille-roomijs, chocolade
en slagroom

Spareribs

Add on!

Mals van het bot met ketjapdip en
seroendeng

Truffel pasta

Linquine, truffelsaus en
paddestoelen

Smulplankje 6,5 p.p.
Allemaal lekkere hapjes om te delen
Ham & Meloen 9,5 p.p.
Meloenspies met ham, chili en
olijfolie
Broodplankje 1,5 p.p
Italiaanse bol, wit en bruin,
aioli en gezouten boter
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Diner

Guest favorites 42
Stel je eigen driegangen keuzemenu samen aan de hand van de favorieten van onze gasten!
Starters keuze uit:
Tonijn tataki

Main courses keuze uit:
Zeebaars

Met wasabimayonaise,
wasabinoten, wakame en soja

Met seizoensgroente en een
rode bietencrème

Carpaccio

Wagyuburger

Truffelmayonaise, geroosterde
pitten, parmezaan,
zongedroogde tomaten en rucola

Burrata

Tomaat, basilicum, geroosterde
pitten en pesto

Op een brioche bol met little
gem, rode ui, bacon, tomaat,
cornichons, cheddar, smokey
barbecuesaus en sriracha
mayonaise

Lowietjes steak +4
Flat-iron met grof zeezout,
chimichuri en seizoensgroente
Poke bowl avocado

Sushisalade met avocado,
verse groenten, wakame,
wasabimayonaise, sojasaus en
wasabicrunch
Lowietje

Desserts keuze uit:
Lava cake

Kokosijs met frambozencoulis

Sorbet

Sorbetijs met vers fruit en slagroom

Dame blanche

Vanille-roomijs, chocolade
en slagroom

Add on!
Smulplankje 6,5 p.p.
Allemaal lekkere hapjes om te delen
Ham & Meloen 9,5 p.p.
Meloenspies met ham, chili en
olijfolie
Broodplankje 1,5 p.p
Italiaanse bol, wit en bruin,
aioli en gezouten boter

Borrelen

Iets te vieren? Kom dan borrelen bij Lowietje Lisse.
Onze borrelarrangementen worden met zorg bereid en met een glimlach geserveerd.

Basic 10
Zoutjes en nootjes
Bittergarnituur 3 stuks
Puntzakje friet van Friethoes
Deluxe 18
Broodplankje
met huisgemaakte dips
Luxe koude en warme hapjes 3 stuks
Bitterballen 2 stuks
Puntzakje friet van Friethoes

Drankenarrangement

Onbezorgd genieten tijdens ontbijt, lunch,
diner, borrel of feest?
Neem dan een drankenarrangement (vanaf 10 personen)
en geniet onbeperkt van alle drankjes
uit ons Hollands drankenassortiment
(huiswijnen wit, rood en rosé, pilsener, en frisdranken).
2 uur 14 p.p.
4 uur 28 p.p.
6 uur 42 p.p.
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Zakelijk

Wij beschikken over een mooie wine-experience die ook zeer geschikt is
als vergaderlocatie voor maximaal 10 personen.
Deze ruimte beschikt over alle vergaderfaciliteiten en gratis wifi.
De ruime gratis parkeergelegenheid op eigen terrein
maakt deze locatie extra aantrekkelijk voor een bijeenkomst.
Alle business arrangementen zijn te combineren.
Alle arrangementen zijn inclusief vrij gebruik van een LCD- scherm en flip-over. Gratis
toegang tot wifi.
Voor onze wine-experience berekenen wij 50 euro zaalhuur voor een dagdeel en 75 euro voor de gehele dag.

Business Deluxe

Business Basic

•
•
•
•
•

•
•
•

Onbeperkt Illy koffie en thee
Frisdrank, sappen en mineraalwater
Gebak
Handfruit
Warme snack

Dagdeel 20 per persoon
Hele dag 30 per persoon
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Onbeperkt Illy koffie en thee
Frisdrank en mineraalwater
Huisgebakken appeltaart met slagroom

Dagdeel 15 per persoon
Hele dag 25 per persoon

Zakelijk
Business Breakfast 19
Onbeperkt Illy koffie en handgeplukte thee, versgebakken broodjes, croissantjes,
diverse soorten beleg, yoghurt, cruesli, fruit en nog veel meer lekkers!
Businesslunch 13
Lunchtrio vega

Soep van de Chef, broodje met
rucola-kaaskroketjes en avocado smash

Lunchtrio vlees

Soep van de Chef, broodje met
kalfsvleeskroketjes en carpaccio

Lunchtrio vis

Soep van de Chef, broodje met
gambakroketjes en tonijnsalade

Businessborrel 27
Drie drankjes naar keuze
Huiswijn | pilsener | frisdranken
Broodplankje met aioli en gezoutenboter
Smulplankje, allemaal lekkere hapjes om te delen
Ham & Meloen spies
Bitterballen 2 stuks
Puntzakje friet van Friethoes
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Getsewoudweg 1
2151 MS Nieuw-Vennep

Langevelderlaan 22
2204 BD Noordwijk

Stationsweg 59
2161 AM Lisse

Vogelenzangseweg 182
2114 BD Vogelenzang

Lowietje
Lowietje aan de Kaag
Huigsloterdijk 257
2157 LN Abbenes
Lowietje

Lowietje Lisse
Heereweg 10
2161 AG Lisse

Lowietje Bloemendaal
Hoge Duin en Daalseweg 5
2061 AD Bloemendaal

