Lunchkaart

(van 12:00 tot 14:00)

Lunchmenu 2 gangen €25,00
•
•

Carpaccio van ossenhaas of zalm of een boeren Lunterse kipsalade
Kogelbiefstuk of varkenshaas of zalm of gebakken kabeljauw,
saus naar keuze

Het mag natuurlijk ook een 2-gangen verrassingsmenu zijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Soepen (incl. broodje)
Romige tomatensoep
Groene mosterdsoep

Salades (incl. brood en saus)
€ 6,50
€ 6,50

met spekjes

Bospaddenstoelensoep
Franse uiensoep

€ 6,50
€ 6,50

met kaas crouton

Broodjes (Baguette) wit of bruin
Kroket
Frikadel
Gezond
Vegetarisch
Warm vlees

€
€
€
€
€

4,25
4,25
7,25
7,25
8,75

met ui, champignons en pindasaus

Huisgemaakte tonijnsalade
Gerookte palingfilet

€ 8,75
€13,75

Plate services
Wiener schnitzel

€14,75

met champignonsaus

Lekkerbekje

€15,75

met remouladesaus

Kogelbiefstuk

€16,75

Gegrilde zalm

€16,75

met witte wijnsaus

Saté van varkenshaas
Kabeljauw

€16,75
€17,75

met mosterdsaus

€ 3,50

(gemarineerd)

Portie bitterballen (8)
€ 5,00
Portie mini loempia’s (8)
€ 5,00
Portie mini frikandelletjes (8) € 5,00
Tosti ham/kaas
€ 4,00
Uitsmijter ham, kaas of spek
€ 8,75
Uitsmijter Rosbief
€ 9,75
2 kroketten met brood of friet € 8,75
2 frikandellen met brood of friet € 8,75
3 stokjes saté met brood of friet € 9,75
Pasta bolognese
€11,00
Kippenlever met spek/ui en toast €12,75
Kogelbiefstuk
€13,95
eigen jus en brood

€11,00
€11,00
€11,00
€11,00
€12,00
€14,00

met pepersaus

Lunchgerechten
Portie groene olijven

Carpaccio van ossenhaas
Carpaccio van gerookte zalm
Gegrilde boeren Lunterse kip
Serranoham met meloen
Vitello tonato
Gerookte palingfilet

Alle plate services worden geserveerd met Franse
frietjes en een frisse salade

Desserts
Sorbet met vers fruit en slagroom €
Crème brûlée
€
Chocolade mousse met slagroom €
Vanille roomijs
€
met advocaat, chocolade en slagroom

6,00
6,00
6,00
6,00

Restaurant
De Verrassing
Dorpsstraat 139
6741 AE Lunteren
Donderdag en vrijdag
geopend voor lunch van 12:00 – 14:00
Donderdag t/m zondag
geopend vanaf 17:00
Maandag, dinsdag
en woensdag gesloten,
uitgezonderd feestdagen

telefoon: 0318

48 57 34

www.deverrassinglunteren.nl
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten en menu’s
allergenen bevatten. We kunnen echter onze gerechten en
menu’s bijna altijd voor u maken naar uw wensen.
Geef dit dan aan ons te kennen.
Team De Verrassing

