Hoofdgerechten

Voorgerechten
- Borrelplank - 13.50 p.p.

vanaf 2 personen
serranoham, Manchego, olijven, chorizokroketjes met
srirachamayo, gerookte makreel, brood met smeerseltjes

- Tomatensoep - 7.50
kruidenolie, crouton, basilicumcrème,
geserveerd met brood en roomboter

- Uiensoep - 7.95
gegratineerd, geserveerd met brood en roomboter

- Soep van de week onze medewerkers vertellen je graag meer

- Carpaccio - 11.95
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
tomaatjes, rucola, baked beans en groentechips

- Oosters buikspek - 11.95

-VLEES-

-VIS-

- Bokkepootjesijstaart- 6.50

- Diamanthaas - 22.95

- Heilbot -21.95

truffelsaus, seizoensgroenten, truffelrisotto en frietjes

beurre blanc, kappertjes vinaigrette,
citroenrisotto en seizoensgroenten

- Witte chocolade cheesecake- 6.50

- Rib eye steak - 26.95
rib eye steak 200 gram, pepersaus,
seizoensgroenten, rösti en frietjes

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

- LA Beefburger - 18.95

brioche broodje, beefburger, kaas, little gem, augurkenrelish,
BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes
(bacon +2,-)

- Salade carpaccio - 16.95
gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas, baked beans,
groentechips, geserveerd met brood en roomboter

kimchi, wortelcrème, hoisinmayo,
mangogel en een sesamkoekje

- Caesar salad - 16.95

- Scampi's piri piri - 12.95

little gem, caesar dressing, gemarineerde kip, bacon,
Parmezaanse kaas, gekookt eitje, tomaat, crumble,
geserveerd met brood en roomboter

gemarineerde scampi's, geserveerd met brood

- Torentje van gerookte makreel - 10.95
gerookte makreel, avocado, hoisinmayo, mangogel,
wasabicrumble, sesam en rode curry kroepoek

- Truffelpasta - 17.95
verse pasta, bospaddestoelen, courgette spaghetti,
rode ui, gemarineerde kip, truffelsaus, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en rucola

- Loaded geitenkaas - 10.95

- Crispy tempé bowl - 11.95

caramelsaus

frambozenswirl en rood fruit compôte

- Amaretto panna cotta - 7.95

- Salade scampi - 17.95

stoofpeer, appelkaviaar, bastognecrumble en kaneelsiroop (18+)

gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,
gemarineerde scampi's, avocado, mangogel, wasabicrumble,
geserveerd met brood en roomboter

- Crème brûlée - 7.95

- Pasta scampi - 18.95

- Chocodream - 8.95

verse pasta, scampi piri piri, spinazie, courgette spaghetti,
tomaatjes, Parmezaanse kaas en rucola

chocolademousse, Oreotruffel, brownie en rood fruit compôte

-VEGA(N)-

= vega
[

= vegan

] = vegan mogelijk

brioche broodje, no meat burger, kaas, little gem, augurkenrelish,
BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes

- Knolselderij-truffel ravioli - 19.95
verse ravioli, groene groenten, bospaddestoelen, kappertjes vinaigrette,
kruidenolie, Parmezaanse kaas en knolselderijsalade
[

]

zacht gegaarde pompoen, roze quinoa, rode biet,
gerookte amandelen, pittenmix, balsamicodressing,
manchego en rucola

- Crispy tempé bowl - 16.95

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

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
= LUNA's favourite

- Appeltaartje - 7.95
- Kaasplankje - 13.95

- No meat burger - 17.95

- Pretty pumpkin - 16.95

dulche de leche ijs

vanillesaus en kaneelijs

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,
radijs, pindadressing en sesam

lauwwarme geitenkaas, cranberries, gerookte amandelen,
pittenmix, honing, balsamico en toast

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,
radijs, pindadressing en sesam

Desserts

@lunaetenendrinkensittard

brie, truffelkaas, Reypenaer, Munster, Gorgonzola,
appel-peer chutney, appelstroop en toast

LUNA

Eten & Drinken

Sittard
-------------------

SMAKELIJK!

Hoofdgerechten

Voorgerechten
- Borrelplank - 13.50 p.p.

vanaf 2 personen
serranoham, Manchego, olijven, chorizokroketjes met
srirachamayo, gerookte makreel, brood met smeerseltjes

- Tomatensoep - 7.50
kruidenolie, crouton, basilicumcrème,
geserveerd met brood en roomboter

- Uiensoep - 7.95
gegratineerd, geserveerd met brood en roomboter

- Soep van de week onze medewerkers vertellen je graag meer

- Carpaccio - 11.95
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas,
tomaatjes, rucola, baked beans en groentechips

- Oosters buikspek - 11.95

-VLEES-

-VIS-

- Bokkepootjesijstaart- 6.50

- Diamanthaas - 22.95

- Heilbot -21.95

truffelsaus, seizoensgroenten, truffelrisotto en frietjes

beurre blanc, kappertjes vinaigrette,
citroenrisotto en seizoensgroenten

- Witte chocolade cheesecake- 6.50

- Rib eye steak - 26.95
rib eye steak 200 gram, pepersaus,
seizoensgroenten, rösti en frietjes

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

- LA Beefburger - 18.95

brioche broodje, beefburger, kaas, little gem, augurkenrelish,
BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes
(bacon +2,-)

- Salade carpaccio - 16.95
gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,
rundercarpaccio, truffelmayo, Parmezaanse kaas, baked beans,
groentechips, geserveerd met brood en roomboter

kimchi, wortelcrème, hoisinmayo,
mangogel en een sesamkoekje

- Caesar salad - 16.95

- Scampi's piri piri - 12.95

little gem, caesar dressing, gemarineerde kip, bacon,
Parmezaanse kaas, gekookt eitje, tomaat, crumble,
geserveerd met brood en roomboter

gemarineerde scampi's, geserveerd met brood

- Torentje van gerookte makreel - 10.95
gerookte makreel, avocado, hoisinmayo, mangogel,
wasabicrumble, sesam en rode curry kroepoek

- Truffelpasta - 17.95
verse pasta, bospaddestoelen, courgette spaghetti,
rode ui, gemarineerde kip, truffelsaus, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en rucola

- Loaded geitenkaas - 10.95

- Crispy tempé bowl - 11.95

caramelsaus

frambozenswirl en rood fruit compôte

- Amaretto panna cotta - 7.95

- Salade scampi - 17.95

stoofpeer, appelkaviaar, bastognecrumble en kaneelsiroop (18+)

gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,
gemarineerde scampi's, avocado, mangogel, wasabicrumble,
geserveerd met brood en roomboter

- Crème brûlée - 7.95

- Pasta scampi - 18.95

- Chocodream - 8.95

verse pasta, scampi piri piri, spinazie, courgette spaghetti,
tomaatjes, Parmezaanse kaas en rucola

chocolademousse, Oreotruffel, brownie en rood fruit compôte

-VEGA(N)-

= vega
[

= vegan

] = vegan mogelijk

brioche broodje, no meat burger, kaas, little gem, augurkenrelish,
BBQ saus, uienringen, frisse salade en frietjes

- Knolselderij-truffel ravioli - 19.95
verse ravioli, groene groenten, bospaddestoelen, kappertjes vinaigrette,
kruidenolie, Parmezaanse kaas en knolselderijsalade
[

]

zacht gegaarde pompoen, roze quinoa, rode biet,
gerookte amandelen, pittenmix, balsamicodressing,
manchego en rucola

- Crispy tempé bowl - 16.95

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

Heb je een allergie? Laat het ons weten!
= LUNA's favourite

- Appeltaartje - 7.95
- Kaasplankje - 13.95

- No meat burger - 17.95

- Pretty pumpkin - 16.95

dulche de leche ijs

vanillesaus en kaneelijs

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,
radijs, pindadressing en sesam

lauwwarme geitenkaas, cranberries, gerookte amandelen,
pittenmix, honing, balsamico en toast

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,
radijs, pindadressing en sesam

Desserts

@lunaetenendrinkenstein

brie, truffelkaas, Reypenaer, Munster, Gorgonzola,
appel-peer chutney, appelstroop en toast

LUNA

Eten & Drinken

Stein

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

SMAKELIJK!

