
Voorgerechten

Borrelplank       9.95 p.p
Tortillachips met pittig gehakt, kaas 
en guacamole 
kaasloempiaatjes met srirachamayo
calamaris met limoenmayo
pitabrood en spicy green hummus
zoetzure groentjes

Carpaccio  10.95
Rundercarpaccio, truffelmayo, 
pijnboompitten, tomaat, 
Parmezaanse kaas, rucola en 
groentechips

Wild duo   10.95
Brioche brood, wildpate met 
appeltjes, hertenkroketje, 
uienchutney, mosterdmayo, 
uiencrumble en rucola

Zalm tataki  10.95
Gemengde sla, Oosters 
gemarineerde zalm, sesam, wakame, 
zoetzure groentjes, kroepoek en 
limoenmayo

Calamaris  8.95
Limoenmayo

Poke bowl  9.95
Sushirijst, wakame, zoetzure 
groentjes, sojaboontjes, radijs, 
mango, gemarineerde tonijn, sesam 
en kroepoek

Geitenkaas duo  9.95
Vijg met geitenkaas en 
honing, geitenkaaskroketje, 
balsamicostroop, uiencrumble, 
rucola en groentechips

Uiensoep  7.95
Gegratineerd, twee soorten kaas 
en tijm

Oesterzwam carpaccio 10.95
Carpaccio van oesterzwam, 
balsamicodressing, tomaat, 
balsamico uitjes, notenkruim, vegan 
Parmezaan, notenkruim, rucola en 
groentechips

Heb je een allergie? Meld het ons!

 = vega       = vegan

 = vega mogelijk      = vegan mogelijk[   ][   ]

[   ]

P I N
ONlY

diner

Stel je eigen menu samen:
kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert*

3 gangen
keuzemenu

32.95

suggestie van de chef

*Wil je een pasta of maaltijdsalade als 

hoofdgerecht? Dat kan! Deze vallen buiten het menu, maar 

bestel er gerust een lekker voor- en nagerecht bij.  

Welk gerecht is jouw favoriet   LET US KNOw
#lunaetenendrinkenstein  I  #lunaetenendrinkensittard

Kans maken op een gratis ontbijt?
Blader dan snel naar pagina 2! 



hoofdgerechten hoofdgerechten

Sate van varkenshaas 18.95
Varkenshaas sate, satesaus, 
gebakken uitjes, rode kool atjar, 
cassave en frietjes

Kalfssukade   19.95
Mals draadjesvlees, krachtige jus, 
aardappelmousseline, spitskool, 
seizoensgroenten, frietjes 
     +1,- in menu

Meatlovers plank      20.95 p.p. 
Sate , spareribs, Black Angus steak, 
gegrilde mais, tomaatjes, koolsalade, 
uienringen, knoflooksaus, groene 
kruidenolie en frietjes 
     per 2 personen 
     +2.- p.p. in menu

Black Angus steak 19.95
Truffelsaus, seizoensgroenten en 
frietjes 
     +1.- in menu

Spareribs  19.95
Huisgemarineerd, huisgemaakte 
koolsalade en frietjes

Schelvis          19.95
Witvis, witte wijnsaus, 
rivierkreeftjes, groene kruidenolie, 
aardappelmousseline, spitskool, 
seizoensgroenten en frietjes

Oosterse zalm        18.95
Oosters gemarineerde zalm, noodles, 
wortel, haricots verts, champignons, 
spinazie, wortel, rode ui, tauge, 
Oosterse saus en sesam

Avocadoburger     16.95
Pink brioche broodje, romaine sla, 
guacamole, tomatensalsa, relish, 
avocadoburger, knoflooksaus, chips, 
kleine salade en frietjes

Bospaddenstoelenragout     16.95
Bospaddenstoelenragout, 
aardappelmousseline, bladerdeeg, 
notenkruim en truffelolie

Thaise curry      16.95
Gele curry, kokosroom, noodles, 
seizoensgroenten en pitabrood



desserts

Bokkepootjes ijstaart     6.50 
Caramelsaus

Witte chocolade cheesecake  6.50 
Frambozencreme en mango

Banoffee       7.50
Bastogne, dulche de leche parfait, 
banaanmousse, gekarameliseerde 
banaan, caramelsaus en 
hazelnootkrokant

Profiteroles      7.50
Soesjes gevuld met mascarpone-
vanille roomvulling, warme chocolade 
saus en krokante nootjes

Kersencrumble      7.50
Warme kersen, vegan crumble, vegan 
vanilleroom en kaneel roomijs     
     vegan is mogelijk zonder ijs

Cinnamon bun      7.50 
Kaneelbroodje, gebakken appel, 
kaneel roomijs en vanilleroom

[   ]

Salade carpaccio  15.95 
Gemengde sla, 
huisdressing,rundercarpaccio,  
truffelmayo, pijnboompitten, 
tomaatjes, Parmezaanse kaas en 
groentechips

Salade vis  15.95 
Gemengde sla, huisdressing, 
komkommer, tomaat, zoetzure 
groentjes, rivierkreeftjes, Oosters 
gemarineerde zalm, calamaris en 
limoenmayo

Winterse salade  13.95 
Gemengde sla, balsamico dressing, 
gebakken paddenstoelen, rode 
biet, notenkruim, uiencrumble en 
groentechips

Salades worden geserveerd 
met brood en roomboter

Pasta's worden geserveerd met 
rucola en Parmezaanse kaas

Heb je een allergie? Meld het ons!

 = vega       = vegan

 = vega mogelijk      = vegan mogelijk[   ][   ]

maaltijdsalades en pasta s

Pasta truffel             15.95 
Spaghetti, romige truffelsaus, 
champignons, rode ui en lente ui

Pasta kip                   14.95 
Spaghetti, groene pesto, kip, 
paprika, ui, champignon en lente ui

Pasta scampi           15.95 
Spaghetti, knoflookolie, rode ui, 
pepertje en scampi's




