
bar restaurant lely

Bar Restaurant LELY is de 
gezelligste huiskamer in 
Nieuw-West. Kom samen (of alleen!) 
en neem plaats aan een gezellig 
tafeltje of plof neer op één van onze 
luie banken. 

Zin om een pZin om een praatje te maken aan de 
bar of je juist terug te trekken met 
een goed boek? Team LELY staat op 
elk moment van de dag klaar.

Of je nu komt voor een lunch, diner, 
borrel of vergadering, wij genieten 

ervan om je te voorzien van onze 
mooie gerechten en huisgemaakte 
dranken.

LELELY biedt een gezellig plek op maat 
om met een groep te komen lunchen 
of dineren. Ook staan wij voor je klaar 
om een borrel met collega’s te 
verzorgen. Omdat het openbaar 
vervoer voor onze deur stopt, is LELY 
voor iedereen goed bereikbaar. 

Als je Als je toch met de auto wil komen, 
kun je die parkeren in de Q-park in de 

Als je toch met de auto wil komen, kun 
je die parkeren in de Q-park. 

WWij hebben alvast voor je nagedacht 
over mogelijke arrangementen, maar 
horen graag al jouw wensen en ideeën 
om er samen een onvergetelijke avond 
van te maken. Wij richten onze 
huiskamer met liefde in naar jouw 
wens!

BetaliBetalingen kunnen op factuur, echter 
onder een besteding van €500 worden 
administratie kosten gerekend.

Openingstijden:
Maandag 08:00 – 01:00

Dinsdag 08:00 – 01:00

Woensdag 08:00 – 01:00

Donderdag  08:00 – 01:00

Vrijdag 08:00 – 03:00

ZZaterdag 10:00 – 03:00

Zondag 10:00 – 01:00



Koffie- en TheEarrangement

Lunch ARRANGEMENTEN

Wilt u een volledig verzorgde vergadering zonder 

zorgen? Of wilt u een gezellige middag met een 

groep vrienden bijkletsen? Bij LELY bieden wij 

verscheidene opties om uw ervaring compleet te 

maken! 

KOFFIE EN THEE            6,50 per uur

- Onbeperkt koffie en thee

-- Tafelwater plat en bruis

 

Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen.

Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 9 personen. 

Wij werken met een wisselende menukaart die mee gaat met het seizoen.

KOFFIE EN THEE + ZOETIGHEDEN 11,95 per uur

- Onbeperkt koffie en thee

- Een variatie aan zoetigheden

- Tafelwater plat en bruis

Heeft u speciale wensen? Wij denken graag

met u mee! Mail uw specifieke wensen 

door en wij gaan door en wij gaan voor u aan de slag.

LUNCHARRANGEMENT EASY       13,95 

Een variatie luxe belegde broodjes

(Vlees, vis en vegetarisch)

LUNCHARRANGEMENT LUXE        19,50

Lunchmenu bestaande uit twee gangen:

- Soep (deze is altijd vegetarisch)

-- Een variatie luxe belegde broodjes

(Vlees, vis en vegetarisch)

 

LUNCHARRANGEMENT LELY      23,95

Lunchmenu bestaande uit drie gangen:

- Soep (deze is altijd vegetarisch)

- Een variatie luxe belegde broodjes

(Vlees, vis en vegetarisch)

- Een variatie aan zoetigheden 



Borrel ARRANGEMENTEN

DRANKARRANGEMENT EASY    9,95 per uur

- Pils

- Huiswijn rood – wit – rose 

- Fris

DRANKARRANGEMENT LUXE     11,95 per uur

- Tapbier en bier op fles

-- Wijn rood-wit-rose

- Binnenlands gedistilleerd

- Fris

DRANKARRANGEMENT LELY  17,00 per uur

- All in

(incl.: cocktails, gedistilleerd en schenkwijnen)

BORRELHAPPEN EASY       9,95 per uur 

- Luxe desembrood met zoete aardappel aioli,   

 verschillende boters en maldon

- Gemengd bittergarnituur

- Borrelnootjes

BORRELHAPPEN LUXE       12,95 per uur 

-- Luxe desembrood met zoete aardappel aioli,   

 verschillende boters en maldon

- Gemengd bittergarnituur

- Gefriturde moscardini

- Borrelnootjes

- Huisgemaakte falafel

- Kabeljauw kroketjes

I have mixed 
drinks about 
feelings

Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 15 personen. 



VOOR: 

Uw tafel wordt volgezet met verschillende 

vegetarische, vis en vlees voorgerechtjes. Voor 

ieder wat wils op ons voorgerechtplateau.

HOOFD:

SOUS-VIDE PARELHOEN

pparelhoender / champignon / gevogelte bouillon / 

aardpeer / rode biet / peterselie olie

VANGST VAN HET SEIZOEN:

vis van het seizoen / parelgort / zoete aardappel / 

schuim van rode biet / faux kaviaar

VOOR: 

Uw tafel wordt volgezet met verschillende 

vegetarische, vis en vlees gerechtjes. Voor ieder 

wat wils op ons voorgerechtplateau.

SOUS-VIDE PARELHOEN:

parelhoender / champignon / gevogelte bouillon / 

aardpeer / rode biet / peterselie olie

VANGST VAN HET SEIZOEN:

vis van het seizoen / parelgort /

zoete aardappel / schuim van rode biet /

ffaux kaviaar

BLOEMKOOL:

bloemkool / chimichurri / gerookte aardappel / 

topinamboer crème / olijvencrumble

GROEPSMENU 2 GANGEN          32,50 HOOFD:

BLOEMKOOL:

bloemkool / chimichurri / gerookte aardappel / 

topinamboer crème / olijvencrumble

DESSERT:

BROWNIE: 

cchocolade ganache / fruit gel / grapefruit sorbet / 

muscovado crumble

WENTELTEEFJE:

mango / hangop / ananas / amandel / tonkaboon

GROEPSMENU 3 GANGEN          37,95

I’m sorry for 
what i said 
when i was 
hungry

Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze arrangementen geldt een minimum van 9 personen. Voor het diner kunnen wij altijd 

een apart arrangement naar wens maken, neem daarvoor contact met ons op via reserveren@lely-amsterdam.nl



Buffet ARRANGEMENTEN

BUFFET  LELY

TWEE GANGEN          32,50

VOOR: 

Verschillende plateaus met vegetarische, vis en 

vlees gerechten. Voor ieder wat wils op ons 

voorgerecht buffet.

HOOFD:HOOFD:

SOUS-VIDE PARELHOEN

parelhoender / champignon / gevogelte bouillon / 

aardpeer / rode biet / peterselie olie

VANGST VAN HET SEIZOEN:

vis van het seizoen / parelgort / zoete aardappel / 

schuim van rode biet / faux kaviaar

BBLOEMKOOL:

bloemkool / chimichurri / gerookte aardappel / 

topinamboer crème / olijvencrumble

DRIE GANGEN          37,95

VOOR: 

Verschillende plateaus met vegetarische, vis en 

vlees gerechten. Voor ieder wat wils op ons 

voorgerecht buffet.

HOOFD:

SOUSOUS-VIDE PARELHOEN:

parelhoender / champignon / gevogelte bouillon / 

aardpeer / rode biet / peterselie olie

VANGST VAN HET SEIZOEN:

vis van het seizoen / parelgort / zoete aardappel / 

schuim van rode biet / faux kaviaar

BLOEMKOOL:

bloembloemkool / chimichurri / gerookte aardappel / 

topinamboer crème / olijvencrumble

DESSERT:

BROWNIE: 

chocolade ganache / fruit gel / grapefruit sorbet / 

muscovado crumble

WENTELTEEFJE:

mamango / hangop / ananas / amandel / tonkaboon

Alle prijzen zijn per persoon. Voor deze buffetten geldt een minimum van 20 personen. Daarnaast zijn de gerechten 

op de kaart een indicatie van de werkelijke invulling. Wij werken met een wisselende menukaart die mee gaat met het seizoen. 

Food and wine 
and everything 
fine
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