Welkom bij Lunia
Menu’s
Verrassingsmenu 3 gangen 38,50
Verrassingsmenu 4 gangen 44,50
Verrassingsmenu 5 gangen 53,50
Vegetarisch verrassingsmenu 3 gangen 34,50
Vegetarisch verrassingsmenu 4 gangen 39,50
Vegetarisch verrassingsmenu 5 gangen 46,00
*Bijpassende wijn per gang 6,50
Heeft u liever een kleinere portie, wilt u dit dan aangeven?

Lunia Gourmand Menu
Aspergemousse met groene asperge, scharrelei en crème van
tuinkruiden
*****
Aspergesoep met smaken uit het Midden-Oosten
*****
Twee bereidingen van Lam met asperge, gerookt spek en jus van
daslook
*****
Asperge met witte chocolade panna cotta en aardbei
3 gangen 38,50
4 gangen 46,00
Deze gerechten zijn ook los te bestellen, vraag de bediening

Voorgerechten

Brood 3,50 p.p.
Ambachtelijk bruinbrood met olijfolie en zeezout

Coppa Ham 12,50
Coppa Ham met Fries bintje, crème van bosui, littlegem en zoetzure
rettich

Heilbot 14,50
Gerookte heilbot met Granny Smith, bleekselderij, dillecrème fraîche en
limoengel

Linzen 10,25
Beluga linzen met salade van seizoen groenten, gel van paprika,
scharrelei en krokant tomatenbrood

Fryske aardappelsoep 9,50
Fryske aardappelsoep met gerookte paling , borage en
aardappelkaantjes
Voor de kinderen kunt u vragen naar chefs suggesties
Ook wij houden niet van verspilling van eten.

Hoofdgerechten

Rund 29,50
Runderzijlende met een crème van bloemkool, groene asperge, “hachee”
en jus van tuinkruiden

Kalfssukade 27,50
Kalfssukade met appelcompote, rode biet, aardappel en jus van gepofte
ui

Zeewolf 27,50
Zeewolf met gamba, baby mais, bundelzwammetjes, gegrilde courgette
en salsa verde

Aubergine 23,50
Aubergine met truffelkaas, ingelegde tomaatjes, venkel, quinoa en
tomatensaus
Bij alle hoofdgerechten serveren wij aardappelgarnituur en salade.
Extra garnituur 2,50 per bakje
U kunt hier nog verse frieten met huisgemaakte mayonaise bijbestellen,
5,00

Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze kaart. Heeft u speciale dieetwensen of allergieën, geeft u
dit dan aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Nagerechten
Tonkaboon 8,75
Parfait van tonkaboon met karamelmousse, koffiegel en cacao crumble

Sinaasappelcake 9,50
Sinaasappelcake met bavarois van mandarijn, gel van mandarijn en
citrus kletskop

Chocolade 7,95
Verschillende bereidingen van chocolade

Verrassingsdessert 8,50
Fantasie van de kok

Kaasplateau 13,50
Diverse kazen van onze wagen met druiven, walnoten en roggebrood
Inclusief glas port, ruby (17,40) / tawny (18,40)
(Indien u buiten dineert maken wij dit gerecht binnen voor u klaar)
Heeft u een lekkere kaas op de wagen gezien?
U kunt deze kazen ook los bestellen, 2,75 per item

Voor glazen/karaffen met kraanwater brengen wij servicekosten in rekening. De opbrengsten hiervan
doneren wij dit jaar aan de voedselbank.

