
GA EROP UIT & KOM BIJEEN

LUNCHKAART
12.00 -16.00 uur

LUNCH - IJS - BORRELHAP - DRANKEN - GEBAK

info@lunia.nl  -  www.lunia.nl

DRANKEN

Frisdranken

Diverse frisdranken  vanaf ₠ 3,00

Bieren

Heineken op de tap  vanaf ₠ 3,75

Zie bierkaart voor overige bieren.

Huiswijn - wit

T'air d’oc Chardonnay Glas ₠ 5,05 Fles ₠ 31,00
Horgelus Colombard Glas ₠ 4,95 Fles ₠ 29,95

Huiswijn - Rosé

Horgelus Rosé Glas ₠ 4,95 Fles ₠ 29,95

Huiswijn - Rood

Alceño Tinto Joven Glas ₠ 4,95 Fles ₠ 29,95

Zie wijnkaart voor overige wijnen

Kraanwater: Wij berekenen servicekosten voor glazen en kara� en water.
De opbrengst maken wij dit jaar over naar de voedselbank.

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

op de drankentrolley



HELE DAG TE BESTELLEN

KOFFIE, THEE EN GEBAK
Diverse soorten Peeze koffi e vanaf ₠ 3,00

Peeze thee ₠ 2,95

Verse kruidenthee vanaf ₠ 3,75

Lunia’s appelcaketaart ₠ 4,75

Bijencake met honing, crème fraîche en nootjes ₠ 4,75

Vegan Orange Brownie ₠ 5,10

Slagroom ₠ 1,00

BORRELHAPPEN
Van Dobben bitterballen met grove mosterd 6 stuks ₠ 6,95

Vegetarische van Dobben bitterballen 6 stuks ₠ 7,95

Warm bittergarnituur 12 stuks ₠ 9,50

Kaas nachos met rode ui ₠ 7,95

Nootjes, groentenchips en gemarineerde olijven ₠ 6,95

Fryske borrelplank ₠ 19,75

Friese kaas en Friese droge worst ₠ 9,95

Boerenbrood met diverse smeersels ₠ 7,50

ZOET/TOE
Boerenyoghurt ₠ 7,75

met Bercoper honing, walnoten, jonagold en granola
American pancakes met karamel en slagroom  ₠ 7,75

IJs coupe met drie bolletjes ijs, compote van seizoenfruit en ₠ 7,75

slagroom

Uitsluitend tussen 12.00 en 16.00 uur

SALADES
Salade carpaccio

met rucola, komkommer, tomaat, tru� elmayonaise en ₠ 15,50

Parmezaanse kaas
Mediteraanse salade ₠ 14,50

met Burrata, mesclun, paprika, olijven en citrusdressing

WRAPS
Pulled chicken ₠ 9,75

chili mayo, mesclun en komkommer
Vegan wrap met falafel ₠ 9,75

vegan mayonaise en groentenchips

SOEPEN
Fryske sipelsop (Friese uiensoep) met grutte pier bier en ₠ 7,75

kaascrouton met Tynjetaler kaas
Romige bospaddenstoelensoep met kruidenolie,bosui en ₠ 7,75

bieslook

soepen worden geserveerd met boerenbrood en boter

BOERENBROOD
Ambachtelijk brood wit of bruin

Gemarineerde runderlende ₠ 12,75

rucola, venkel en kno� ookcrème
Kort gebakken tonijn ₠ 12,25

mesclun, komkommer en bieslookolie
Oude kaas ₠ 9,25

rucola, balsamico en compote rode ui

KLASSIEKERS
Twee van Dobben rundvlees kroketten ₠ 11,50

met brood, boter en mosterd
Uitsmijter ham en/of kaas ₠ 11,75

Tosti ham en/of kaas ₠ 6,25

Bercoper tosti   AANRADERAANRADER ₠ 8,50

met pulled chicken en sweet chili mayonaise
Clubsandwich ₠ 11,50

Gerookte kip, bacon, kerriemayonaise, ei, tomaat,
komkommer en mesclun
Zoete aardappelfriet met tru� elmayonaise  ₠ 5,75


