Lunchkaart

van 11.00 uur tot 17.00 uur

SOEPEN

B ROODJE S
U heeft keuze uit wit en bruin.

Smoked Mozzarella

.................

Rucola, tomaat en balsamico

7,-

Pomodori paprika soep ...........

6,50

Rijk gevulde vissoep ..............

7,50

Een goed gevulde soep met basilicum,
tijm en gevulde ravioli

Met diverse vissoorten

Warm gerookte zalmsalade ......

8,50
Sla, zoetzure courgette linten en wakame

Brioche bol pulled pork ..........

8,50
Sla, komkommer, rode ui, ketjap lak en sesam

Gekruide kip ........................
Sla en kerriemayonaise

Pulled pork kroketten

S P E CI A L S

8,-

Carpaccio van entrecôte
..............

7,-

11,Rucola, truffelmayonaise en
cashewnoten

Spies van kippendijen
Veggie Pita ......................

7,-

Tzatziki, gepofte ui, rode paprika en
gegrilde courgette

Friet,kroepoek,
cole-slaw en ketjap lak

16,-

Smokey flavoured risotto

15,Gemarineerde vijg, Parmezaan,
landscress en groente

HAMBURGERS

Rundvlees hamburger

........... 14,50
Brioche brood met bacon, cheddar,huisgemaakte
bbq saus, sla, komkommer, ui en friet

Falafelburger ......................

13,50
Brioche brood met huisgemaakte tzatziki,
ui, paprika en friet

Heeft u een allergie? Laat het ons weten
dan bespreken we de mogelijkheden

Lunchkaart

van 11.00 uur tot 17.00 uur

K I DS

M AALTIJDS A LA DE S
Alle salades worden geserveerd met
een mandje brood.

Tosti original

.......................

4,-

15,Romeinse sla, krokante kippendij, croutons,
bacon, Parmezaan, gepocheerd ei en ceaserdressing

Tosti kaas ...........................

4,-

Gepanneerd scholletje ............

7,-

Bbqworst van kip ..................

7,-

Poffertjes ...........................

5,-

Caesar salad ......................

Warm gerookte zalmfilet ..........

14,50
Bladspinazie, zoetzure courgette linten,
pijnboompitten en wasabi/knoflookdressing

Poke bowl ...........................

15,Jasmijn rijst, sashimi van tonijn, avocado,
wakame en radijs

Salade Camembert ................

14,50
Gegratineerd, tomaat, komkommer, rode ui,
groente, walnoten en balsamicostroop

Salade gerookte kip ...............
Kippendij, bosui, mango, cashewnoot en
een mangodressing

15,-

Friet en rauwkost

Huisgemaakte worst, friet en rauwkost

12 stuks

Pasta pesto .........................

7,Parmezaan, cherry tomaatjes en pijnboompitten

Kinderijsje .........................
K I DS P L AY G RO UND

Onze omeletten worden op een speciale wijze
bereid in een ovenschotel, vandaar omelet
frittata. Alle omeletten worden geserveerd met
brood.

Omelet zalm ........................

8,-

Omelet Spaans .....................

7,50

Gepofte ui, rode paprika en bieslook

Kaas

Vanille-ijs, slagroom en spikkels

OMELET FRITTATA

Gerookte zalm, bieslook en bladspinazie

Ham en kaas

Iedere zondag heeft Luno
Kitchen op de eerste
verdieping een gratis Kids
Playground. Uw kinderen
kunnen zich onder toezicht
vermaken, zodat u en andere
gasten lekker ontspannen
kunnen genieten van een
lunch, borrel of diner.
Kids Playground is elke
zondag geopend van 14:00 uur
tot 20:00 uur!

Heeft u een allergie? Laat het ons weten
dan bespreken we de mogelijkheden

4,-

