Voorgerechten

Hoofdgerechten
- Meatloversplank - 22.95

- Borrelplank - 10.95 p.p.

vanaf 2 personen
tortillachips met pittig gehakt, kaas en guacamole,
kaasloempiaatjes, calamaris, pitabrood, spicy green hummus,
zoetzure groentjes en diverse sausjes
voorgerechten worden geserveerd met brood en roomboter

- Carpaccio - 11.95

vanaf 2 personen (+2,- p.p. in menu)
saté van varkenshaas , spareribs, diamanthaas,
gegrilde maïs, tomaatjes, koolsalade, uienringen,
knoflooksaus, groene kruidenolie en frietjes

- Diamanthaas - 21.95
truffelsaus, seizoensgroenten en frietjes
(+1,- p.p. in menu)

rundercarpaccio, truffelmayo, baked beans, tomaat,
Parmezaanse kaas, rucola en groentechips

- Spareribs - 19.95

- Trio van carpaccio - 11.95

huisgemarineerd, huisgemaakte koolsalade en frietjes

rundercarpaccio, tonijncarpaccio en tomaatcarpaccio

- Tonijn pappadum - 11.95

- Saté van varkenshaas - 19.95
3 stokjes, satésaus, gebakken uitjes,
huisgemaakte atjar, cassave en frietjes

pappadum, tonijncarpaccio, wakamé,
sojamayo, limoenmayo en sesam

- Calamaris - 9.95

- Citroen-tijm kip - 21.95

- Gemarineerde zalm - 11.95

hele citroen-tijm kip (poussin, 300 gram), huisgemaakte
appel-abrikooscompôte, frisse salade, frietjes en limoenmayo
(+1,- p.p. in menu)

limoenmayo

ingemaakte venkel, gemarineerde zalm,
viseitjes, limoenmayo en dille

- Pita Bloemkool - 9.95

[

]

pitabrood, veldsla, komkommer, wortel,
crunchy bloemkoolbites, srirachamayo, lente-ui en sesam

- Panna cotta - 9.95
courgette panna cotta, tomatensalsa,
kruidencrumble en een Parmezaankrokantje

- Thaise salade - 9.95
gemengde sla, huisdressing, paprika, rode ui,
taugé, vegan kipstuckjes en een pindasausje

- Kabeljauw - 19.95
groene groenten, citrus-witte wijnsaus en frietjes

- Vis van de dag - 19.95
fettuccine, groene pesto, tomaatjes, vis van de dag met
Parmezaankorstje en pijnboompitjes

- LA Beefburger - 17.95
pink brioche broodje, beefburger, romaine sla, tomatensalsa, relish,
kaas, BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes

Desserts
- Bokkepootjes ijstaart - 6.95
caramelsaus

- Witte chocolade cheesecake - 6.95

--- 3 Gangen keuzemenu --35.95*
voorgerecht + hoofdgerecht + dessert
[m.u.v. pasta's en salades]
*kies jij een volledig vega(n)-menu?
Dan is de menuprijs €32,95

pink brioche broodje, romaine sla, tomatensalsa, relish,
vegan burger, kaas, BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes

- Pretty pineapple - 17.95
halve ananas gevuld met fried rice, vegan kipstuckjes,
wortel, ananas, lente-ui, cashewnoten en pindadressing

- Salade carpaccio - 15.95

rundercarpaccio, gemengde sla, huisdressing, truffelmayo,
baked beans, tomaatjes, Parmezaanse kaas en groentechips

- Salade vis - 17.50

- Pornstar martini - 7.95

gemengde sla, huisdressing, komkommer, rode ui,
scampi's, calamaris, tonijncarpaccio en limoenmayo

vanille panna cotta, passievrucht en meringue

- Aardbeientompouce - 7.95
lemoncurd, mascarpone, aardbeien en een krokantje

- Chocodream - 9.95
chocolademousse, brownie truffel,
brownie, rood fruit en frambozencrème

- Mangotaartje - 7.95

mango-kokostaartje met granaatappelpitjes

LUNA

Eten & Drinken

Stein

-------------------

- Salade kip teriyaki - 14.95
gemengde sla, huisdressing, rode ui, taugé,
paprika, kip teriyaki en cashewnootjes

- Couscous salade - 13.95
rucola, huisdressing, tomaatjes, couscoussalade,
vegan feta, granaatappelpitjes en geroosterde amandel

- Thaise salade - 14.95
gemengde sla, huisdressing, paprika, rode ui,
taugé, vegan kipstuckjes en een pindasausje

Pasta s
Pasta's worden geserveerd met rucola en Parmezaanse kaas

- Pasta truffel- 15.95
fettuccine, romige truffelsaus,
champignons, rode ui en lente-ui

- Pasta kip - 16.95
fettuccine, rode pesto roomsaus, kip,
paprika, ui, champignon en lente-ui

- Pasta scampi - 17.95
@lunaetenendrinkenstein

-------------------

- Gevulde paprika - 16.95
rucola, paprika en puntpaprika gevuld met couscous salade, vegan feta,
granaatappelpitjes, geroosterde amandel en groene kruidenolie

salades worden geserveerd met brood en roomboter

frambozencrème en mango

- No Meat burger - 16.95

Keuzemenu

Maaltijdsalades

= vega
[

= vegan

] = vegan mogelijk

Heb je een allergie? Meld het ons!
= LUNA's favoriet

fettuccine, knoflookolie, rode ui, pepertje,
scampi's, groene asperges en erwtjes

-------------------

Smakelijk!

-------------------

