LUNCHETAGERE
Brioche broodje met tonijnsalade
Brioche broodje met eiersalade
Brioche broodje met carpaccio
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo
Kaasloempiaatjes met srirachamayo
Glaasje tomatensoep

Sam

en

del

en
Lunchcombi s
Lunchcombi LUNA

13.95
per persoon

Te bestellen vanaf 2 personen

Lunch tot 16.30u
12.95

9.95

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

Lunchcombi Winter

Gezond		[ ]

8.95

Ei-bacon-truffelmayo [ ]

8.95

12.95

Glaasje tomatensoep
Dikke bruine boterham met carpaccio
van oesterzwam
Salade met vijg en geitenkaaskroketje

Healthy lunchcombi [ ]

11.95

Warme broodjes
Kip deluxe

keuze uit: dikke bruine boterhammen,
wit stokbrood of maisboterhammen

Biefstuk deluxe

10.95

Gemengde sla, rundercarpaccio,
truffelmayo, pijnboompitten,
tomaatjes, Parmezaanse kaas en
groentechips

10.95

Stokbroodje, gemarineerde kipreepjes,
satesaus, rode kool atjar, lente ui en
gebakken uitjes

Klein glaasje soep bij de lunch? 2.95
Keuze uit: tomatensoep of uiensoep
met truffel- of limoenmayo
(lekker om te delen)

11.95

Stokbroodje, gemarineerde biefreepjes,
spekjes, champignons, paprika, rode ui,
knoflooksaus en gemengde sla

Kipsate 		

suggesties

Zoete aardappelfrietjes

10.95

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

Boterhammen
Carpaccio

Gemengde sla, ham, kaas, tomaat,
komkommer, rode ui en ei
+0,30
cocktail- of knoflooksaus
Gemengde sla, eiersalade, bacon,
truffelmayo en lente ui

Glaasje tomatensoep
Dikke bruine boterham met
guacamole, spinazie en gemarineerde
kip
Plak bananenbrood met hazelnoot
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Tonijnsalade

Glaasje tomatensoep
Dikke bruine boterham carpaccio
Dikke bruine boterham tonijnsalade

4.95

Pittige kip 		

10.95

Stokbroodje, pikante kipreepjes, rode
ui, koolsalade, srirachamayo, lente ui en
sesamzaadjes
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Maaltijdsalades

Buddha bowls

Geserveerd met brood en roomboter

Buddha bowl kip		

9.95

Kroketten		

9.95

Buddha bowl zalm

10.95

Ovenbroodje pittig gehakt

9.95

Salade carpaccio

15.95

Gemengde sla, huisdressing,
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		

Gerookte zalm, spinazie, sojaboontjes,
radijs, rode kool atjar, komkommer,
spicy green hummus en sesam

Buddha bowl tonijn

13.95

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

Pita s
Pita zalm		

Gemarineerde kip, spinazie,
sojaboontjes, radijs, rode kool atjar,
komkommer, spicy green hummus en
sesam

10.95

Oosters gemarineerde tonijnblokjes,
spinazie, sojaboontjes, radijs, rode
kool atjar, komkommer, spicy green
hummus en sesam

Buddha bowl falafel [ ]

9.95

Falafel, spinazie, sojaboontjes, radijs,
rode kool atjar, komkommer, spicy
green hummus en sesam

9.95

Clubsandwich LUNA

12.95

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

Getoast maisbrood, lauwwarme
gekruide kipreepjes, bacon, tomaat,
kaas, eiersalade, gemengde sla en
kerriemayo
frietjes i.p.v. chips +2,zoete aardappelfrietjes met
truffelmayo i.p.v. chips +3.95

[ ]
Pita falafel		

Uitsmijter LUNA deluxe

Pita pulled chicken

9.95

8.95

Pitabrood, spicy green hummus, rode
kool atjar, radijs, falafel en sesam

Stokbroodje, pittig gehakt, mais, kaas,
gemengde sla, en naar keuze:
vlammen- of knoflooksaus

Tomatensoep		[ ]

6.95

Uiensoep		

7.95

Kruidenolie, geserveerd met brood en
roomboter

10.95

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

9.95

Cheese nacho s

8.95

Zoete aardappelfrietjes, pulled
chicken, kaas, srirachamayo, lente ui
en sesam

Tortillachips, pittig gehakt, kaas,
guacamole, rode ui, lente ui en sesam

Wrap crunchy chicken

10.95

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

Gebak
Bokkepootjesijstaart

streetfood

Witte chocolade cheesecake 6.50

Caramelsaus

6.50

Frambozencreme en mango

14.95

Pink brioche broodje, romaine sla,
tomatensalsa, relish, beefburger, kaas,
BBQ saus, uienringen en chips
frietjes i.p.v. chips: +2.zoete aardappelfrietjes i.p.v. chips
+3.95

Plak bananenbrood

3.25

Zoete plank

6.95

Avocadoburger

Pancakes

14.50

Pink brioche broodje, romaine sla,
guacamole, tomatensalsa, relish,
avocadoburger, knoflooksaus en chips
frietjes i.p.v. chips: +2.zoete aardappelfrietjes i.p.v. chips
+3.95
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Loaded fries

Gegratineerd, twee soorten kaas en
tijm

LA Beefburger

KLASSIEKERS

Pitabrood, guacamole, gerookte zalm,
ingemaakte komkommer, radijs, lente
ui en limoenmayo

2 sneden brood, 2 rundvleeskroketten,
mosterdmayo, Amsterdamse uitjes,
zilveruitjes en augurkjes,
frietjes i.p.v. brood +2,-

Hazelnootjes

Oreo truffel, cheesecake en
bokkepootjesijstaart

		

6.95

3 american pancakes, chocoladesaus,
banaan, caramel en hazelnootkrokant

= vega		
= vegan
[ ] = vega mogelijk [ ] = vegan mogelijk
Heb je een allergie? Meld het ons!
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