DRANKEN
Frisdranken

Diverse frisdranken

vanaf

€ 2,75

vanaf

€ 3,65

Bieren

Heineken op de tap
Zie bierkaart voor overige bieren.
Huiswijn - wit

T'air d’oc chardonnay
Horgelus Colombard

€ 4,90
Glas € 4,80

Fles

Glas

€ 4,80

Fles

€ 27,95

Glas

€ 4,80

Fles

€ 27,95

Glas

€ 28,50
Fles € 27,95

Huiswijn - Rosé

Horgelus Rosé

GA EROP UIT & KOM BIJEEN

Huiswijn - Rood

Alceño Tinto Joven
Zie wijnkaart voor overige wijnen

Kijk voor ons assortiment aperitieven, likeuren, whiskeys,
cognacs, binnenlands en buitenlands gedistilleerd
op de drankentrolley

Parel van Lunia
Een heerlijke, mousserende wijn geschikt voor elk moment.
Per glas € 4,50 per ﬂes € 27,00

LUNCHKAART
12.00 -16.00 uur

LUNCH - IJS - BORRELHAP - DRANKEN - GEBAK

Kraanwater: Wij berekenen servicekosten voor glazen en karaffen water.
De opbrengst maken wij dit jaar over naar de voedselbank.
info@lunia.nl - www.lunia.nl

HELE DAG TE BESTELLEN

Uitsluitend tussen 12.00 en 16.00 uur

KOFFIE, THEE EN GEBAK
Diverse soorten Peeze koffie
Peeze thee
Verse kruidenthee

€ 2,90
€ 2,85
vanaf € 3,50
vanaf

Huisgemaakte citroencheesecake
Lunia’s appelcaketaart
Bijencake met honing, crème fraîche en nootjes
Vegan Orange Brownie

€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,95

KOFFIE- EN THEECOMBINATIES
Koffie/thee met citroencake
Koffie/thee met appelgebak/bijencake
Koffie/thee met brownie

€ 6,25
€ 7,25
€ 7,70

Supplement slagroom € 1,00
Sojamelk of havermelk, cappuccino of koffieverkeerd € 0,50
en verse kruidenthee of latte machiato € 1,20

BORRELHAPPEN
Van Dobben bitterballen met grove mosterd
Vegetarische van Dobben bitterballen
Warm bittergarnituur
Kaas nachos met rode ui
Nootjes, groenten chips en gemarineerde olijven
Frysk borrelplank
Friese kaas en Friese droge worst
Boerenbrood met diverse smeersels

€ 6,60
6 stuks € 7,60
12 stuks € 9,50
€ 7,95
€ 6,95
€ 18,50
€ 8,75
€ 7,50

SALADES
Salade met pulled chicken

€ 12,50

pittige dressing, mesclun, komkommer en tomaat
Salade met gegratineerde geitenkaas

€ 16,50

rucola, wortel en rettich

WRAPS
Wrap carpaccio

€ 11,75

rucola, mosterd, ingelegde tomaat en Parmezaanse kaas
Vegan wrap

€ 7,50

gevuld met groenten, zure room, komkommer, tomaat
en mesclun

SOEPEN
Soep van gegrilde paprika’s met verse tuinkruiden

€ 7,75

Romige mosterdsoep met bosui en slagers spek

€ 7,75

soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter
Boerenbrood, ambachtelijk brood wit of bruin

6 stuks

BOERENBROOD
Ambachtelijk brood wit of bruin
Gerookte zalm

€ 11,95

met meslun, ingelegde venkel en komkommer
Licht pittige pulled chicken

TIP

met zoetzure rauwkost en pepermayonaise
Brie met honing met rucola, walnoten en mosterddressing

ZOET/TOE
Boerenyoghurt

€ 6,75

met verse huisgemaakte granola en granny smith
American pancakes met karamelsaus en roomijs
Vers fruit met twee bollen roomijs

€ 6,75
€ 7,50

€ 9,70
€ 11,75

KLASSIEKERS
Twee van Dobben rundvlees kroketten

€ 11,00

met grove mosterd en ambachtelijk brood
Tosti ham en/of kaas
Bercoper tosti

€ 10,50

AANRADER

€ 8,50

met coppa di Oldeberkoop, rucola en kruidenkaas
Uitsmijter ham en/of kaas

€ 5,75

BURGER
Gegrilde runderburger van slagerij Huft

€ 15,50

op boerenbrood met pepermayonaise, zoetzure rauwkost en friet
Verse aardappelwedges

met kruidenmengsel en huisgemaakte tomatenketchup

€ 5,25

