DRANKEN
Frisdranken

Bieren

Pepsi cola/cola light
Sisi/7-up
Sourcy rood/blauw
Sourcy rood/blauw 75 cl.
Royal Club bitter lemon
Royal Club tonic
Royal Club ginger ale
Rivella
Royal Club cassis
Royal Club appelsap troebel
Melk/karnemelk
Lipton ice tea
Lipton ice tea green
Bionade sinaasappel/gember
Tomatensap
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot

€ 2,85
€ 2,85
€ 2,70
€ 5,50
€ 2,90
€ 2,90
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,85
€ 3,10
€ 2,75
€ 2,70
€ 2,70
€ 3,70
€ 2,90
€ 3,90
€ 5,50

Heineken pilsener 0,25 l.
€ 3,10
Heineken pilsener 0,35 l.
€ 4,20
Heineken pilsener 0,50 l.
€ 5,90
Heineken 0.0%
€ 3,00
Zie bierkaart voor overige bieren
Huiswijn - Wit

T'air d’oc chardonnay

Glas €
Fles

Horgelus Colombard

4,80
€ 27,25

Glas €
Fles

4,50
€ 26,50

GA EROP UIT & KOM BIJEEN

Huiswijn - Rosé

Horgelus Rosé

Glas €
Fles

4,50
€ 26,50

Huiswijn - Rood

Alceño Tinto Joven

Glas €

4,50
Fles € 26,50
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
LUNCH - IJS - BORRELHAP - DRANKEN - GEBAK

Kraanwater: Wij berekenen servicekosten voor glazen en karaffen water.
De opbrengst maken wij dit jaar over naar het
Big Cat Centre Felida in Nijeberkoop.

info@lunia.nl - www.lunia.nl

KOFFIE EN THEE

SOEPEN
Geserveerd met ambachtelijk brood

Koffie
Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Warme Chocolademelk

€
€
€
€
€
€

2,80
2,80
3,10
3,20
3,60
2,80

Peeze thee
Verse muntthee

€ 2,75
€ 3,60

met honing
Verse gemberthee

€ 3,50

Romige preisoep

€ 6,25

met gerookte zalm en bieslook crème
Sopa de Lima (Mexicaanse Kippensoep)

met honing
Irish Coffee

€ 6,25

BOERENBROOD

€ 7,00

Ambachtelijk brood wit of bruin
Gerookte zalm

€ 11,75

Koffie/thee met huisgemaakt appelgebak,
bijencake of brownie

€ 6,50

met mesclun en zwarte knoflook

Lunia's appelgebak

€ 4,10

Gedroogde bercoper ham

Bijencake met honing, creme fraiche en nootjes

€ 4,10

met rucola en witte kool

Vegan orange brownie

€ 4,10

Italiaanse kruidenkaas

Supplement slagroom € 0,80
amandelmelk, cappuccino of koffie verkeerd € 0,25
Verse muntthee en latte macchiato € 1,00

met cranberry en little gem

€ 10,25

Tip

€ 9,50

KLASSIEKERS
Twee kroketten

€ 9,00

met boerenbrood, grove mosterd en boter

HUISGEMAAKT

Tosti ham en/of kaas
Bercoper tosti

AANRADER

€ 7,50

met coppa di Oldeberkoop, rucola en kruidenkaas

Smoothie
van rood fruit

€ 5,75

Uitsmijter ham en/of kaas

€ 4,50

€ 8,75

BURGERS
ZUIVEL/YOGHURT
Boerenyoghurt

€ 6,50

MAALTIJDSALADES
€ 12,50

met rucola, shiitake en bieslookcrème
Doetie's geitenkaassalade

met mesclun, tomaat en olijf

Tip

€ 16,00

WRAPS
Pulled pork

€ 8,75

met pittige rode pepersaus, komkommer en little gem
Vegan bietenwrap

met little gem, komkommer, tomaat, humus en paprika

€ 15,50

met boerenbrood meslun, burgersaus, spek, kaas, ui,
friet met kruiden en huisgemaakte mayonaise
Friet

uit Westerleane met verse granola en granny smith

Carpacciosalade

Gegrilde runderburger

€ 7,50

€ 4,75

met kruidenmengsel

BORRELHAP
Bitterballen met grove mosterd 6 st.

€ 6,00

Warm bittergarnituur 12 st.

€ 8,50

Kaas nachos, rode ui en bosui

€ 7,75

Nootjes, groentechips en gemarineerde olijven

€ 6,50

Frysk borrelplank

€ 17,50

Kaas van de gelder en droge worst

€ 7,25

Boerenbrood met diverse smeersels

€ 6,00

