
Lunchkaart

LUNA
Eten    Drinken&



Bruine boterham met carpaccio
Bruine boterham met eiersalade

Oesterzwambitterballen met mosterd-dragonmayo
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo

Glaasje tomatensoep

14.95 p.p.

vanaf 2 personen

Samen delen?

Lunchetagere`



Lunchcombi s`
glaasje tomatensoep

bruine boterham carpaccio
bruine boterham tonijnsalade

- Lunchcombi LUNA 12.95

glaasje tomatensoep
bruine boterham Serranoham en Manchego

oesterzwambitterballen met mosterd-dragonmayo

- Lunchcombi van de CHEF 12.95

glaasje tomatensoep
crispy tempé bowl

bananenbrood met hazelnootjes

- Lunchcombi VEGA 12.95

= LUNA's favourite

= vegan

= vegan mogelijk[     ]

= vega

Heb je een allergie? Laat het ons weten!

aanrader vanonze chef

[   ] = vega mogelijk



tortillachips, pittig gehakt, kaas, tomatensalsa,
rode ui, lente-ui en sesam

brioche broodje, beefburger, kaas, little gem, augurkenrelish,
- LA Beefburger* 16.95

- Pulled chicken loaded fries 12.95

BBQ saus, uienringen en chips (bacon +2,-)

zoete aardappelfrietjes, pulled chicken, kaas,
srirachamayo, lente-ui en sesam

- No meat burger* 15.95
brioche broodje, no meat burger, kaas, little gem,

augurkenrelish, BBQ saus, uienringen en chips

- Cheese nachos 11.95

crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade,
rucola, srirachamayo en een kleine salade

- Wrap crunchy chicken 11.95

pitabrood, pulled chicken, kaas, koolsalade, rode ui,
gemengde sla, knoflooksaus en vlammensaus

- Pita pulled chicken 10.95

Streetfood

*frietjes i.p.v.chips +2,- 
zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v. chips +3.95)



Klassiekers
- Clubsandwich LUNA 13.95

- Soep van de week

- Uitsmijter LUNA deluxe 12.95

- Kroketten 10.95

(frietjes i.p.v. brood +2,-)

- Ovenbroodje pittig gehakt 10.95

- Tomatensoep 7.50

- Uiensoep 7.95

getoast maïsbrood, lauwwarme gekruide kipreepjes, bacon,
tomaat, kaas, eiersalade, gemengde sla, kerriemayo en chips

wit stokbroodje, pittig gehakt, maïs, kaas (gegratineerd),
gemengde sla en vlammen- of knoflooksaus

2 sneeën brood, drie scharrel spiegeleieren, ham, kaas,
spekjes, champignons, paprika, ui en een kleine salade

2 sneeën brood, 2 rundvleeskroketten, mosterd-dragonmayo,
Amsterdamse uitjes, zilveruitjes en augurkjes

(frietjes i.p.v. chips +2,-, zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v. chips +3.95)

kruidenolie, crouton, basilicumcrème,
geserveerd met brood en roomboter

gegratineerd, geserveerd met brood en roomboter

onze medewerkers vertellen je graag meer



Warme broodjes
wit stokbroodje, gemarineerde biefreepjes, spekjes, champignons,

paprika, rode ui, gemengde sla en knoflooksaus
 

wit stokbroodje, pikante kipreepjes, rode ui, koolsalade,
lente-ui, sesam en srirachamayo

 

- Biefstuk deluxe 11.95

wit stokbroodje, bief teriyaki, taugé, rode ui,
gemengde sla, gebakken uitjes en sesam

 

- Oosterse biefreepjes 11.95

wit stokbroodje, gekruide kipreepjes, spekjes, champignons,
paprika, rode ui, gemengde sla en cocktailsaus

 

- Kip deluxe 10.95

- Pittige kip 10.95

maïsbrood, tonijnsalade, tomaat, tomatensalsa,
kaas, gemengde sla en kruidenolie

 

- Tuna melt 11.95

(bij vega wordt de kip vervangen door kipstuckjes)

(bij vega wordt de kip vervangen door kipstuckjes)

[   ]

[   ]

[   ]

= LUNA's favourite

= vega mogelijk
Heb je een allergie? Laat het ons weten!

aanrader van onze chef



Boterhammen
gemengde sla, rundercarpaccio, truffelmayo, baked beans,

tomaatjes, Parmezaanse kaas en groentechips
 
 

gemengde sla, ham, kaas, tomaat, komkommer, rode ui en ei
 
 

- Carpaccio 12.95

rucola, Serranoham, Manchego, basilicumcrème,
rode ui, tomaat en balsamicocrème

 
 

- Serranoham 12.95

- Tonijnsalade 10.95

- Gezond 9.95

- Ei-bacon-truffelmayo 9.95 [   ]

[   ]

gemengde sla, huisgemaakte tonijnsalade met
zongedroogde tomaat, kappertjes en olijven

cocktail- of knoflooksaus +0,50

keuze uit: dikke bruine boterhammen,
wit stokbrood en maïsboterhammen

 

gemengde sla, eiersalade, bacon, truffelmayo en lente-ui
 



Maaltijdsalades
gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui,
huisdressing, rundercarpaccio, truffelmayo,

Parmezaanse kaas, baked beans en groentechips

- Salade carpaccio 16.95

little gem, caesar dressing, gemarineerde kip, bacon,
Parmezaanse kaas, gekookt eitje, tomaat en crumble

- Caesar salad 16.95

- Crispy tempé bowl 16.95

salades worden geserveerd
met brood en roomboter

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,

radijs, pindadressing en sesam

- Salade scampi 17.95
gemengde sla, tomaat, komkommer, rode ui, huisdressing,

gemarineerde scampi's, avocado, mango gel en wasabicrumble,
 



Healthy lunchbowls
 

- Kip 12.95

gerookte makreel, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps,

rode kool atjar, radijs, pindadressing en sesam
 
 
 

- Makreel 12.95

- Crispy tempé 11.95

gemarineerde kip, gemengde sla, roze quinoa, pompoen,
avocado, rode biet, sugar snaps, rode kool atjar,

radijs, pindadressing en sesam

gemarineerde tempé, gemengde sla, roze quinoa,
pompoen, avocado, rode biet, sugar snaps,

rode kool atjar, radijs, pindadressing en sesam

aanrader van onze chef

Lekker voor erbij
- Glaasje tomatensoep 3.50

- Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo 5.95
lekker om te delen

[   ]



Gebak
- Bokkepootjesijstaart 6.50

- Witte chocolade cheesecake 6.50

hazelnootjes
- Bananenbrood 4.50

- Appeltaartje 7.95

Oreo truffel, cheesecake en bokkepootjesijstaart
- Zoete plank 6.95

caramelsaus

vanillesaus en kaneelijs

frambozenswirl en rood fruit compôte

Spaar jij al met ons mee voor leuke cadeaus en mooie kortingen?Vergeet niet je persoonlijke QR code 
te laten zien tijdens het afrekenenSCAN MIJ! registreer

direct

aanrader vanonze chef


