MENUKAART

Free Wifi Follow us!
www.facebook.com/luningsrestaurant

LUNCH

van 12 tot 16 uur

BROODJES

MOSTERDSOEP

CARPACCIO

DAGSOEP 7,CLASSIC TOSTI

GEROOKTE ZALM

spekjes /bosui /prei 7,-

van 12 tot 16 uur

truffelmayo /pijnboompitten /rucola /tomaat /
oude kaas 9,50
gemengde sla /kappertjes /rode ui /bieslook /
dressing 9,50

kaas /beenham /ketchup 6,-

CROQUE MADAME

brood /gruyère /beenham /spiegelei 8,50

BRUSCHETTA CAPRESE

toast /mozzarella /tomaat /basilicum /
rucola 8,50

12 UURTJE

GEITENKAAS

lauwwarm /honing /nootjes /olijf /tomaatjes 9,50

SABICH

pittige hoemoes /gefrituurde aubergine /
sla /eitje / mangosaus 9,50

broodje carpaccio /kroket /
soep naar keuze 13,50

UITSMIJTER

brood /ei /kaas /beenham /tomaat

9,50

KROKETTEN

2 rundvleeskroketten op brood
of 2 groente kroketten op brood

SALADES

vanaf 12 uur

POKE BOWL
9,

BIEFSTUK & JUS

met witbrood en pittige jus 19,50

50

zalm /rijst /komkommer /edamame /mango /
wortel /wakame 16,50

CAESAR

BALLETJE GEHAKT

kip /croutons /sla /bacon /eitje /
ansjovismayonaise 16,50

SATÉ AJAM

CAPRESE

geserveerd met brood of friet 12,50
kippendij /pindasaus /zoetzuur /
kroepoek / friet 19,-

burratta /tomaat /pesto /balsamico /pistache 16,50

BEEFBURGER

truffelmayo /pijnboompitten /gemengde sla /
tomaat / oude kaas 16,50

sesam bun /bacon /kaas /tomaat /
hamburgersaus /friet 18,-

CARPACCIO

BITS & BITES
BROODPLANK

met diverse smeersels

vanaf 12 uur

8,

50

TAPAS

vanaf 12 uur

TABLA APERITIVO 15,50

verse Spaanse lekkernijen op een plank

BITTERBALLEN

ESCALIBABA 7,50

8 stuks /rundvlees /mosterd 7,50

frisse groene salade met diverse groenten

BIETERBALLEN

PATATAS BRAVAS 7,50

KAAS LOEMPIA’S

FONDIDO DE MANCHEGO 10,50

8 stuks /rode biet /basilicummayo 7,50

gebakken aardappeltjes met licht pikante saus

10 stuks /chilisaus 7,50

fonduetje van manchego kaas met knoflooktoast

LOADED FRIES

kruidige gehaktballetjes in tomatensaus

oer friet /pulled chicken /cheddar /bosui /
BBQ saus 9,50

NACHO’S

ALBONDIGAS 8,50
BRUCHETTA 7,50

toast /knoflook /tomaat /basilicum

maischips /kaas /crème fraîche /chilisaus /
quacamole 8,50

GAMBAS AJILLO 9,50

NACHO PULLED CHICKEN

COSTILLAS DE CENDO 9,50

in knoflook en rode peper olie

maischips /kip /kaas /crème fraîche /chilisaus /
quacamole 9,50

gemarineerde spareribs met knoflooksaus

SWEET POTATO FRIES

gebakken biefstuk met chimichurri

zoete aardappel in puntzak /basilicummayo 6,50
TIP

STOERE PLANK

voor 2 personen /plank vol /van alles wat 25,-

CARNE 9,50

LUBINA 9,50

zeebaarsfilet in witte wijnsaus en kruidenolie

SETAS 8,-

gebakken paddenstoelen /knoflook /groene kruiden

POLLO 8,50

kip gemarineerd met knoflook /citroen /rode peper

VOORGERECHTEN

vanaf 17 uur

vanaf 17 uur

BROODPLANK

SCHNITZEL

met diverse smeersels 8,50

MOSTERDSOEP

spekjes/ bosui/ prei 7,-

DAGSOEP 7,CARPACCIO

truffelmayo /pijnboompitten /rucola /tomaat /
oude kaas 12,50

ZALM & GAMBA

gemarineerde zalm /gebakken gamba’s /
wakame / vadouvan 12,50

BURATTA

romige mozzarella /gele biet /basilicum /
pistache / yuzu dressing 12,50

HOOFDGERECHTEN

in de pan gebakken varkensschnitzel /
spek /ui /champignons 21,50

SPARERIBS

gemarineerde ribs met knoflook en BBQ saus 25,-

SATÉ AJAM

gemarineerde kippendij /pindasaus /atjar /
kroepoek 22,-

BIEFSTUK

in roomboter gebakken biefstuk met een jus
van gerookte knoflook 27.50

BEEFBURGER

sesam bun /bacon /kaas /tomaat /
hamburgersaus 20,-

ZEEBAARS

op de huid gebakken filet met witte wijnsaus
en kruidenolie 24,50

BULGUR

risotto van bulgur met amandelmelk /oude kaas /
beukenzwam /groene kruiden 19,50

VEGA BURGER

sesam bun /gekonfijte ui /tomaat /kaas /
hamburgersaus 20,-

vanaf 12 uur

SHOARMA

ui/knoflooksaus 14,50

DE TILLE

gerookte zalm/salade/ui/kappertjes 16,-

PANNENKOEKEN

vanaf 12 uur

Naturel 8,50
Nutella 9,50
Spek 10,Appel 10,Rozijnen 10,Kaas 10,Ham 10,-

Ananas 10,Gember 10,50
Drentse
boerenjongens 10,50
Cajun gekruide
champignons 10,50

UUT ‘T KALVERHOKKE

spek/appel/rozijnen 13,50

DE ‘RUUNDER’ PANNENKOEK
spek/extra scharreleieren 13,50

DE ‘HEERLYCKHEID’

ham/ananas/gegratineerd met kaas 13,50

BOEREN PANNENKOEK

spekjes/ui/champignons 14,50

’T HOOIVAK

mozzarella/pesto/zongedroogde tomaat 14,50

’T OVENHUUSIEN

gemarineerde kippendij/champignons/
paprika/ui 14,50

GEITENKAAS

notenmix/honing/rucola 14,50
Indien u zelf een pannenkoek-variatie
samenstelt kost dat 2,- per ingrediënt extra
Glutenvrij 2,- extra

DESSERTS

vanaf 12 uur

DAME BLANCHE 8,50

vanille bourbon/warme chocolade/nootjes/slagroom

SORBET 8,50

vers fruit/ijs soorten/coulis/slagroom

WALDORF 8,50

walnoten ijs/karamel/nootjes/slagroom

SNICKERS 8,50

donkere chocolade ijs/ pinda’s/ karamel/slagroom

CRÈME BRÛLÉE 9,75

vanille/gebrande suiker/roomijs/slagroom

KAASPLANK 12,50

4 soorten kaas/vijgenjam/crackers/noten/druiven

KINDERIJS 5,-

vanille ijs/vers fruit/slagroom/snoepgoed

© Vanhaaster Reclamebureau, Hoogeveen.

PANNENKOEKEN
SPECIALITEITEN

KINDERPANNENKOEKEN

vanaf 12 uur

KINDERPANNENKOEKEN
( kleiner formaat)

Versier je eigen pannenkoek
met 3 strooisels en
een glaasje ranja 9,Naturel 7,Nutella 8,Aardbeienjam 8,KINDERPANNENKOEK
met 1 soort beleg 8,50
KINDERPANNENKOEK
met 2 soorten beleg 9,50
Keuze uit: spek, kaas, appel,
rozijnen, ham of ananas

POFFERTJES

ca. 15 stuks

POFFERTJES

Naturel, bestoven met
poedersuiker en een
kuipje roomboter 7,-

POFFERTJES

met verse aardbeien (indien voorradig!)
met poedersuiker en slagroom 9,-

POFFERTJES

met verse vruchten,
bestoven met poedersuiker
en slagroom 9,-

KINDERMENU’S
Frikandel 8,Kroket 8,Kipnuggets 8,Kaassoufflé 8,Spareribs 9,50
geserveerd met friet, appelmoes,
mayonaise en rauwkost

