Dinerkaart

van 17.00 uur tot 21.00 uur

V OOR

Steak tartaar

.......................
Ossenhaas, eidooier, toast, kappertjes,
ui, augurk en truffelmayonaise

11,-

Goed gevulde vissoep ...............

7,50

Pomodori paprika soep .............

6,50

Met diverse vissoorten

Een goed gevulde soep met basilicum,
tijm en gevulde ravioli

Carpaccio van gerookte entrecôte
Rucola, Parmezaan, truffelmayonaise,
cashewnoten en kappertjes

.. 11,-

Warm gerookte zalmfilet

.......... 9,50
Zoetzure courgettelinten, bladspinazie,
landcress en een wasabi/knoflook dressing

Couscous salade

...................
Spinazie, smoked mozzarella, appel,
cashewnoten en Balsamicostroop

Carpaccio van rode biet

...........
Rucola, walnoten, Camembert en
Balsamicostroop

8,50

8,50

Gemengd plateau bestaande uit Pomodori
paprikasoep, warm gerookte zalmfilet,
groentemix met Camembert, gerookte
entrecôte met truffelmayonaise
(voor 2 personen) ........... 12,- p.p.

V E GE TA RIS CH

Gegrilde avocado ..................... 15,Groente couscous, smoked mozzarella
.

Lauwwarme Camembert

............ 14,Geroosterde pita, diverse smaakvolle
garnituren
.................
.armezaan, champignons, bladspinazie,
P
gegrilde courgette en tomaat

14,-

Smoky risotto ......................... 15,Gemarineerde vijg, Parmezaan,
landscress en groente

HOOFD (V IS )

Hele dorade

........................
4,per 100 gram

Gegrilde tonijn

Caesar salade ......................

Green Egg Special
Wisselend vlees en/of
visgerecht, de prijzen
van de gerechten kunnen variëren.

Gerookte entrecôte

................... 7,50
3,5 uur langzaam gegaard
per 100 gram

T-bone

................................ 4,60
(ongeveer 1000 gram)
per 100 gram

Biefstuk

.............................. 8,per 100 gram

Rib-eye

............................... 8,Kansas-rub
per 100 gram

Porchet ta

.............................. 4,Huisgemaakte varkensrolade
per 100 gram
van procureur

Spare-ribs ............................ 2,90
Per hele of halve
rib geserveerd

Delen is fijn

Spaghet ti all'a glio

SALADES

HO O F D (V L E E S )

..................... 10,per 100 gram

per 100 gram

Eendenborst

.......................... 7,50
Een filet weegt ongeveer 150 gr. per 100 gram

Spies van Kippendijen

Ongeveer 100 gram per stuk

.............. 6,50
per 100 gram

Bijgerechten ........................... 3,Cole-slaw
Boeren frieten
Spaghetti pasta
Groene salade
Risotto
Wisselende groente mix
Sauzen ................................. 1,Szechuan pepersaus
Bernaisse
Chimmichurri
BBQ saus
Cocktailsaus

Luno playground
Iedere zondag hebben we op de
eerste verdieping een gratis
playground voor kids. Uw kinderen
kunnen zich dan onder toezicht
vermaken, zodat u en andere
gasten kunnen genieten van een
lunch, borrel of diner!
Iedere zondag is onze gratis
“Luno Playground” geopend van
14.00 uur tot 20.00 uur.

15,Romeinse sla, krokante kippendij, croutons,
bacon, Parmezaan, gepocheerd ei en
ceaser-dressing

Warm gerookte zalmfilet ..........

14,50
Bladspinazie, zoetzure courgettelinten,
pijnboompitten en wasabi/knoflookdressing

Poke bowl ............................
Jasmijn rijst, sashimi van tonijn,
avocado, wakame en radijs

15,-

Salade Camembert ................

14,50
Gegratineerd, tomaat, komkommer, rode ui,
groente, walnoten en Balsamicostroop

Salade gerookte kip ................
Kippendij, bosui, mango, cashewnoot en
een mangodressing

15,-

Big Green Egg
Onze collega’s in de
keuken zijn dagelijks
aan het “jammen op
onze Big Green Egg.
De ene dag op een
lage temperatuur voor
langzame garing,
ongeveer 70°C. De
volgende dag op bijna
300°C voor een krokante
vis. Ook wordt de Big
Green Egg veel gebruikt
om te roken, zo krijgen onze gerechten
van de Big Green Egg een nog betere
smaak.

KIDS

Pasta pesto

...........................
Parmezaanse kaas, tomaat, pijnboompitten

Gepaneerd scholletje

7,-

...............

7,-

Poffertjes

............................
Roomboter en poedersuiker

5,-

BBQ worstje van kip

7,-

1/2 spare rib

8.-

Friet en mayonaise

................
Friet, mayonaise en ketchup
........................
Friet, mayonaise en ketchup

Kinderijsje

........................... 4,50
Vanille ijs, slagroom en spikkels
in een beker die je mag houden
Heeft u een allergie? Laat het ons weten dan
bespreken we de mogelijkheden

035-6220969
info@lunokitchen.nl
www.lunokitchen.nl

