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@lunaetenendrinkensittard I @lunaetenendrinkenstein
Volg jij LUNA al op social media?
Dat vinden we superleuk! Nog leuker; jullie eigen foto's van je bezoek
aan onze restaurants. Daarom verloten we iedere maand een
uitgebreid ontbijt onder iedereen die ons tagt in een bericht of story
op Facebook of Instagram.
Kom maar op met die foto's!

Maak kans op een
ontbijt voor twee
personen

Wat leuk dat je er bent. Ons team staat klaar om
je van begin tot eind te laten genieten van je
bezoek. Ondertussen kun je in ons gloednieuwe
magazine lezen over alle inns & outs rondom
LUNA Eten & Drinken. Wil je ook een hapje
eten? Wat dacht je van een heerlijke buddha
bowl kip, een frisse maaltijdsalade of een
van onze klassiekers zoals kip deluxe of
avocadoburger op een pink brioche broodje.
Sluit je lunch of diner af met onze huisgemaakte
bokkepootjesijstaart of een van onze andere
desserts en jouw dag kan zeker niet meer stuk.
We hebben niet alleen onze lunch-en dinerkaart
in dit magazine verwerkt, maar ook een
heleboel informatie over onze restaurants. Wist
jij bijvoorbeeld dat LUNA Eten & Drinken valt
onder WESS Horeca Groep, en wij behalve onze
vestigingen in Sittard en Stein nog 3 zusjes
hebben? Verderop lees je er alles over!
Ondertussen zijn wij ontzettend blij dat we jullie
weer als vanouds mogen verwelkomen.
Gastvrijheid is onze passie en wij hebben dan
ook maar een missie: gasten blij maken door
beleving met een lach. Leun achterover, laat ons
voor je zorgen en GENIET
Liefs,

team LUNA Eten& Drinken
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Ontbijt

Made blue
Dorstlessend voor het goede doel

Je kunt iedere zaterdag- en zondagochtend komen
genieten van een heerlijk ontbijt.
Reserveren is niet verplicht maar wel handig.

ontbijt

13.95

Croissantje met roomboter en jam
Minibroodjes
Tonijnsalade, kaas en ham
Glaasje yoghurt met huisgemaakte granola
Pancake met fruit
Spek en ei
Kopje koffie of thee

Kids			

Iedere zaterdag
en
zondag

Wij werken namelijk samen met Made
Blue, een non-profit organisatie die als
missie heeft om zoveel mogelijk mensen in
ontwikkelingslanden toegang te geven tot
schoon drinkwater. Elke bestelde liter Blue
Water levert maar liefst 1000 liter schoon
drinkwater op.
Samen met onze zusjes hebben wij dankzij
jullie sinds 2018 al ruim 32 miljoen liter
water mogen doneren. Hier zijn we natuurlijk
hartstikke blij mee, help jij ons om de
komende jaren nog veel meer te kunnen
bijdragen aan schoon drinkwater voor
iedereen?

WAUw
32273650L
de teller loopt door
Dankzij jullie

8.95

Croissantje met roomboter en jam
Minibroodjes
Ham, kaas, hagelslag
Pancake met fruit
Fruitspiesje
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Wil jij komen genieten
van een gratis ontbijt?
blader dan snel naar pagina 2
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Maak kennis met Rudi

Maak kennis met marianne

Wie regelmatig bij LUNA Eten & Drinken in Stein komt
weet natuurlijk al wie Rudi is. Alhoewel Rudi net te laat in
dienst kwam om de drukke opening mee te maken, is hij
na ruim 5 jaar niet meer weg te denken uit het team. Rudi
is onze bedrijfsleider, de gangmaker van het team, was de
eerste die collega's ook buiten werktijd samenbracht, is
altijd de grappenmaker en heeft uiteraard het allerbeste
voor met onze gasten. Hierin is niets hem te veel; Rudi
zal altijd ervoor zorgen dat zowel zijn team als de gasten
graag bij ons komen!

Al vanaf dag 1 onze stabiele factor in de
keuken van LUNA Eten & Drinken Stein;
maak kennis met onze chef! Marianne
weet precies hoe ze "haar garde" optimaal
laat presteren. Iedereen die gemotiveerd
is om te werken krijgt van haar een kans
om te ontdekken waar hij of zij goed in is
en dat resulteert in een hecht keukenteam
dat altijd voor elkaar klaar staat.

Waarom werken bij WESS Horeca Groep zo leuk is?
"Al onze gasten een leuke middag/avond bezorgen, maar
ook het trainen en opleiden van collega's zodat ook zij
onze gasten een leuke tijd kunnen bezorgen."

We vroegen Marianne waarom ze graag bij
LUNA Eten & Drinken werkt:
"Het werken hier is leuk omdat we een
heel hecht en betrouwbaar team hebben.
We zorgen elke keer weer SAMEN

Rudi heeft een onovertroffen talent voor het vermaken van
onze gasten, dus kom vooral een keertje langs als hij aan
het werk is. Vindt hij leuk, en we denken jullie ook!

ervoor dat we de schouders eronder
zetten tijdens een drukke dag. Een dag
in dit bedrijf is nooit saai, elke dag is
anders. Samen brainstormen over nieuwe
gerechten is wat we in dit team veel doen.
Uiteindelijk resulteert dit dan ook weer
in mooie nieuwe gerechten. Een favoriet
gerecht heb ik niet echt. Ik vind het vooral
leuk om gerechten mooi op te maken en
ervoor te zorgen dat alle ingredienten
samen een geheel worden."
Je ziet het al; ze kan niet alleen heerlijk
koken; ze weet ook als geen ander dat je
daar een heel team voor nodig hebt!

Maak kennis met Mahrane
Mahrane werkt ondertussen al 6 jaar in het keukenteam
van LUNA Eten & Drinken Sittard en is net zoals zijn hele
team een onmisbare schakel! Hij houdt van zijn werk bij
WESS Horeca Groep omdat hij hier al zijn creativiteit
kwijt kan in de gerechten die hij maakt. Het leukst vindt
hij om gasten te zien genieten van de lekkere gerechten
dat hij bereidt heeft. Ook het gezellige keukenteam is
voor Mahrane een groot genot om mee te werken. Zijn
favoriete drankje na het werk is een lekker glas Jupiler.
Mahrane's aanraders van de kaart? Voor de lunch kiest
Mahrane het liefst voor de lunchetagere om te delen of hij
gaat voor de clubsandwich LUNA. Zijn favoriet voor diner?
De salade vis of de Black Angus steak.
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Wil jij ook net zoals deze toppers bij
WESS Horeca Groep werken?
blader dan snel door naar pagina 17
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LUNCHETAGERE

Sam

en

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

del

en

Lunch tot 16.30u
Lunchcombi s
Lunchcombi LUNA

13.95
per persoon

Te bestellen vanaf 2 personen

13,95

per pe

rsoon

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
cocktail- of knoflooksaus
+0,30
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		

Salade carpaccio

15.95

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

Buddha bowl zalm

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

Winterse salade		

13.95

Pita s
9.95

9.95

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

[ ]
Pita falafel		

10.95

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

Buddha bowl falafel [ ]

8.95

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

Clubsandwich LUNA

Uitsmijter LUNA deluxe

Kroketten		

12.95

10.95

2 sneden brood, drie scharrel
spiegeleieren, ham, kaas, spekjes,
champignons, paprika, ui en een
kleine salade
frietjes i.p.v. chips: +2.zoete aardappelfrietjes met
truffelmayonaise i.p.v. chips +3.95

9.95

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

Ovenbroodje pittig gehakt

9.95

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

Tomatensoep		[ ]

6.95

Kruidenolie, geserveerd met brood en
roomboter

Uiensoep		

7.95

Cheese nacho s

Wrap crunchy chicken

Gebak
Bokkepootjesijstaart
Caramelsaus

streetfood

Avocadoburger

14.50

Loaded fries

9.95

6.50

Witte chocolade cheesecake 6.50
Hazelnootjes

Pink brioche broodje, romaine sla,
tomatensalsa, augurk, beefburger,
kaas, BBQ saus, uienringen en chips
(+ TIP)

10.95

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

Frambozencreme en mango

14.95

8.95

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

Gegratineerd, twee soorten kaas en
tijm

LA Beefburger

Getoast maisbrood, lauwwarme
gekruide kipreepjes, bacon, tomaat,
kaas, eiersalade, gemengde sla en
kerriemayo
(+ TIP)

TIP
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9.95

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

KLASSIEKERS

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

Pita pulled chicken

10.95

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

Buddha bowl tonijn

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

Pita zalm		

9.95

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

Plak bananenbrood

3.25

Zoete plank

6.95

Oreo truffel, cheesecake en
bokkepootjesijstaart

Pancakes

		

6.95

3 american pancakes, chocoladesaus,
banaan, caramel en hazelnootkrokant

Pink brioche broodje, romaine sla,
guacamole, tomatensalsa, augurk,
avocadoburger, knoflooksaus en chips
(+ TIP)
Zoete aardappelfrietjes, pulled
chicken, kaas, srirachamayo, lente ui
en sesam

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

Voor alle foodies

Verse maaltijden

Huisgemaakt gebak

Cadeaupakketten

Luxe belegde broodjes
Tapas en Borrelplanken

Must haves voor de thuiskok

EETWINKELLUNA

WWW.EETWINKELLUNA.NL

12

13

nie
u

ig
eru

high beer I high wine

Helemaal nieuw: onze high cocktail of high mocktail! Tijdens onze high
cocktail geniet je van drie lekkere cocktails in combinatie met een
uitgebreide borrelplank. Perfect om je dag af te sluiten.
De high cocktail kost 30,95 per persoon en de high mocktail! kost 24.95
per persoon.
Al onze arrangementen zijn te bestellen vanaf 2 personen. Ze kunnen wel
gecombineerd worden, Dus kies gerust je eigen favoriete dranksoort en dan
zorgen wij voor de rest.

Terug van weggeweest; onze High beer en High wine arrangementen!
Kom genieten van een gezellige avond in een nieuw jasje.
Dit arrangement bestaat net zoals de high cocktail uit 3 drankjes onder het
genot van een luxe borrelplank. Je kiest zelf of je drie speciaalbier of 3
glazen heerlijke wijn drinkt.
Zowel de high beer als high wine kost 24,95 per persoon en is dagelijks te
bestellen. Bestellen kan vanaf 2 personen, arrangementen combineren is
mogelijk.

alleen
verkrijg
baar
luna ete bij
n en
drinken
stein

Heerlijke
uitgebreide
borrelplank
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alleen
verkrijgbaar bij
luna eten en
drinken stein
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high cocktail I high mocktail

it s wine
o clock

don t worry
beer happy

15

Meet the boss
Zelf gebruiken ze het woord nooit, maar Ivo &
Dimphy zijn toch echt de baas van WESS Horeca
Groep. Dimphy is al vanaf dag 1 het creatieve brein
achter de restaurants. In 2004 nam ze feestcafe
D n Hemel over, om in 2008 het roer compleet
om te gooien en te verbouwen naar LUNA Eten &
Drinken. Toen daar in 2015 WINDRAAK31 bij kwam,
besloot Ivo zich aan te sluiten en sindsdien hebben
zij allebei hun eigen rol binnen een steeds groter
wordende organisatie. Beiden treden niet graag op
de voorgrond. Laat hen maar achter de schermen
keihard werken aan hun missie om gasten blij te
maken door beleving met een lach.

HORECA GROEP

Hey Topper Kom jij bij ons werken ?

Natuurlijk zijn ze allebei ontzettend trots op
alle zaken, maar vooral op de medewerkers. Met
alleen de onuitputtelijke ideeen van Dimphy of de
gastvrijheid van Ivo hadden de restaurants immers
nooit gestaan waar ze nu staan. De teams, die doen
het belangrijke werk!
Of het nu een record drukke zomer is, ze door
corona maandenlang niet kunnen doen wat ze het
liefst doen, of te maken hebben met het zoveelste
nieuwe gezicht in het team; horecamedewerkers
staan erom bekend flexibel te zijn en de toppers
van WESS Horeca Groep zijn daar het bewijs van.
De favorieten van Ivo & Dimphy?
Ivo: tijdens het werk Cola Zero & de crunchy
chicken wrap. Daarna: een lekkere fles AIX rose
met heerlijke tapas van de Eetwinkel by LUNA.
Dimphy: Dimphy maak je -zowel tijdens als na
werktijd- altijd blij met een lekker glas groene thee
van Blanche Dael. Samen met een broodje pittig
gehakt is dit de gouden combinatie volgens Dimphy.

Dan kom je terecht in een super gezellig team dat jou graag helemaal

Dan kom je wegwijs
terechtmaakt
in eenensuper
gezellig
dat
jou graag helemaal
niet kan
wachtenteam
om jou
te ontmoeten.
krijg wachten
je als je bij om
ons werkt:
wegwijs maaktBovendien
en niet kan
jou te ontmoeten.
Bovendien krijg je als je bij ons werkt:

		

Bij een fulltime contract; 25 vakantiedagen, al na 8 maanden een
vast contract en korting op je sportabonnement
Bij een fulltime contract; 25 vakantiedagen, al na 8 maanden een
Voor zowel full- als parttimers;
vast contract
korting
op restaurants
je sportabonnement
25%en
korting
in onze
Voorvoor
zowel
fullals parttimers;
Veel ruimte
je eigen
ontwikkeling
met een duidelijk groeiplan
en
bijbehorende
salarisstappen
25% korting in onze restaurants
De planning ruim vooruit én indien gewenst 1 dag in het weekend vrij
Veel ruimte voor je eigen ontwikkeling met een duidelijk groeiplan
sluitdrankjes om gezellig met je collega's na te borrelen
en bijbehorende salarisstappen
De allerleukste teamuitjes!
De planning ruim vooruit
énfooi
indien
gewenst
1 dag in het weekend vrij
Een leuke
bovenop
je uurloon

Sluitdrankjes
om gezellig
je collega's na te borrelen
Ga voor meer informatie
naar: met
www.werkenbijwesshorecagroep.nl
of
De
allerleukste
teamuitjes
!
vraag een van je toekomstige collega's voor een vacature kaartje!
Een leuke fooi bovenop je uurloon

LUNA
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LUNA

Ga voor meer informatie naar: www.werkenbijwesshorecagroep.nl
of
31
vraag een van je toekomstige collega's voor een vacature kaartje!

Eten & Drinken

Eten & Drinken
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diner
suggestie van de chef
Stel je eigen menu samen:
kies een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert*

3 gangen
keuzemenu
32.95

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

Calamaris		 8.95
Limoenmayo

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

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

Geitenkaas duo		

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

Uiensoep		7.95
Gegratineerd, twee soorten kaas
en tijm

Oesterzwam carpaccio
Zalm tataki		 10.95
*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!
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9.95

Vijg met geitenkaas en
honing, geitenkaaskroketje,
balsamicostroop, uiencrumble,
rucola en groentechips

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

PIN

ONlY

10.95

Carpaccio van oesterzwam,
balsamicodressing, tomaat,
balsamico uitjes, notenkruim, vegan
Parmezaan, notenkruim, rucola en
groentechips
= vega		
= vegan
[ ] = vega mogelijk [ ] = vegan mogelijk
Heb je een allergie? Meld het ons!
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hoofdgerechten
Meatlovers plank

hoofdgerechten
Schelvis		

20.95 p.p.

Black Angus steak

Spareribs		 19.95
Huisgemarineerd, huisgemaakte
koolsalade en frietjes

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
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Oosterse zalm 		

18.95

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

19.95

Truffelsaus, seizoensgroenten en
frietjes
+1.- in menu

19.95

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

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

Avocadoburger		

16.95

Pink brioche broodje, romaine sla,
guacamole, tomatensalsa, augurk,
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
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maaltijdsalades en pasta s
Salades worden geserveerd
met brood en roomboter
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

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

desserts
Bokkepootjes ijstaart

15.95

Spaghetti, romige truffelsaus,
champignons, rode ui en lente ui

Witte chocolade cheesecake 6.50

Pasta kip

Banoffee 		

14.95

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

Pasta scampi

15.95

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

Frambozencreme en mango
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7.50

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

Profiteroles		

7.50

Soesjes gevuld met mascarponevanille 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		
= vega		
= vegan
[ ] = vega mogelijk [ ] = vegan mogelijk
Heb je een allergie? Meld het ons!

6.50

Caramelsaus

7.50

Kaneelbroodje, gebakken appel,
kaneel roomijs en vanilleroom
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Bij ons zusje Arrosto krijg je echt de allerlekkerste
pizza, pasta en andere Italiaans geinspireerde
gerechten. Kies tijdens de lunch voor een proeverij
van verschillende kleine gerechtjes of kom genieten
van de unieke Italiaanse high tea.
Liever 's avonds genieten? Arrosto serveert de
lekkerste vers gemaakte pizza's en pasta's. De passie
straalt ervan af!
Arrosto I Maaseikerweg 19a I 6116 AG Roosteren
info@arrosto.nl I www.arrosto.nl
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Arrostoroosteren

Wat zijn wij trots dat wij WINDRAAK31 ook tot onze zusjes
mogen rekenen! Wie kent het restaurant boven op de berg met
speeltuin nu niet?
Of je nu ernaartoe gaat voor een uitgebreide lunch, diner a
la carte of kiest voor een avondvullend programma met het
onbeperkt genieten menu; bij WINDRAAK31 leggen ze je graag
in de watten. In het weekend kun je er trouwens ook ontbijten,
dat is nog eens een goed begin van de dag!
WINDRAAK 31 6153AC WINDRAAK
INFO@WINDRAAK.NL WWW.WINDRAAK.NL
Windraak31
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Bokkepootjes ijstaart
Het recept van onze famous bokkepootjesijstaart:
een mespuntje gezelligheid
een halve liter passie
Heb ji
jma
een eetlepel humor
l gepr
t
oefd
ie
r
een
stronkje
plezier
o
v
a
De f velen
een heleboel liefde
n
a
v

zien we je
snel weer

26

27

TOT ZIENS BIJ
LUNA ETEN EN DRINKEN

