
 

 
 
LUNCH at LE:EN 
NO TIME to LUNCH | snelle lunch met  Asian soup + naan 11,5 
RELAX | uitgebreide fusion Asian lunch 21 
+ tijdens de LUNCH 1 uur onbeperkt (verse) thee, the VILLAGE koffie, ROZE BUNKER siroop en diverse frisdrank 9 
 

BORREL at LE:EN 
Twee uur lang borrelen met onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank + bread & dips +  
voor ieder 4 Asian snackhapjes 28  
 

BORREL DELUXE SUSHI  
Twee uur lang borrelen met onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank + SUSHI +  
bread & dips + voor ieder 4 Asian snackhapjes 35  
 

EAT at LE:EN 
Voor groepen tot vijftig personen DINER aan tafel. Verschillende kleine Asian gerechtjes worden in meerdere  
rondes uitgeserveerd 32 | met Asian Delight (kleine zoetigheden) 36 | met dessert 38 
 

DRINK at LE:EN 
Drie uur onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank, koffie, thee en water 30  
Gecombineerd met EAT 60 | met dessert 66 
 

SAKE tasting at LE:EN 
Proeverij van 3 stuks SAKE + EAT 48 | met dessert 54 
Voor meer dan 30 personen een maand van te voren reserveren en betalen. We moeten dit speciaal inkopen ;) 
 

ASIAN WHISKY at LE:EN 
Proeverij van 3 stuks bijzondere ASIAN WHISKY + EAT 51| met dessert 57 
Voor meer dan 30 personen een maand van te voren reserveren en betalen. We moeten dit speciaal inkopen ;) 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
RUIMTE HUREN: 
Wil je graag een aparte ruimte van LE:EN exclusief voor jouw gezelschap huren. Dat kan.  
We werken niet met huur, maar met een minimale besteding.  
Wanneer je een arrangement van ons afneemt kom je hier al gauw aan ;) Zie LEEN-restaurant.nl/verhuur 
 
de SPIEGELZAAL zit direct boven LE:EN = 32m2 | max 20 p | minimale besteding v/a 200.  
 
NEEL achter LE:EN zit direct achter LE:EN = 400m2 | maximaal 300 personen | minimale besteding v/a 500 
 
THE DRAIN zit achter NEEL en is verdeeld in 4 aparte ruimtes:   
RAW = 140m2 | max 120 p | minimale besteding v/a 400 
HIDDEN = 140m2 | max 200 p | minimale besteding v/a 400 
PLAY = 140m2 | max 200 p | minimale besteding v/a 400   
EXPOSE = comming in 2023 
 
LE:EN zelf afhuren | mail naar groepenbijLEEN@gmail.com voor mogelijkheden en prijzen. 
 
 
 
 



 

HUISREGELS 


