Lunch
12.00 - 17.00 uur.

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit vooraf door te geven aan onze bediening. Vegetarisch?
Vraag naar de mogelijkheden. Tosti’s, uitsmijters en baguettes kunnen met wit of bruin brood besteld worden.

Soepen

Ambachtelijk Brassbrood

Tosti’s

Soep is inclusief stokbrood en kruidenboter.
Mediterrane Tomatensoep
6
Met gepofte pomodori en basilicumroom
Tom Ka Kai
6
Thaise kokossoep met gemarineerde kipstukjes
Combi
9
Klein kopje soep naar keuze geserveerd met kalfstruffel- of
garnalenkroketten op brassbrood met mosterd

Brassbrood Gezond
Met ham en/of kaas, tomaat, komkommer en ei

Tosti Ham/Kaas
Met ham/kaas, salade en curry

4,5

Tosti geroosterde Kip
Tosti met geroosterde kip en satésaus

7,5

Salades
Salades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.
KL | GR 8 | 15
Carpaccio
Met truffelmayonaise, Grana Padanoschilfers, geroosterde
cashewnoten, mesclunsla, pomodori en chips van Ibericoham
KL | GR 8 | 15
Salade Scampi’s
Met gewokte scampi’s, mesclunsla, paksoi, komkommer,
rode paprika, cashewnoten en lemongrass saus
KL | GR 8 | 15
Sugarsnaps
Sugarsnaps, doperwten, tomaat en croutons, een empenada
van prei en Manchego kaas met tomatensalsa

Brassbrood Carpaccio
8,5
Met truffelmayonaise, Grana Padanoschilfers, geroosterde
cashewnoten, mesclunsla, pomodori en chips van Ibericoham
Brassbrood Zalmfilet
8,5
Met gerookte zalmfilet, tomaat, rode ui en Italiaanse roomkaas

Boerentosti
7,5
Boerentosti met ham, kaas, gebakken champignons, uien,
paprika en chilisaus

Baguettes

Wraps

Baguette Champignons
Met gebakken champignons en een roomsaus

7

Baguette Kip
7,5
Met geroosterde kip, tomaat, ei, mesclunsla en Thousand
Islanddressing
Baguette Saté
8,5
Met stukjes varkenshaas, satésaus en cassave kroepoek

Uitsmijters
Uitsmijter Ham en/of Kaas

KL | GR 8 | 15
Serranoham
Met appel, spinazie, mesclunsla, radijs, Amsterdamse uien,
sinaasappel, tomaat en sjalottendressing

8

Wrap geroosterde Kip
8,5
Met tomaat, ei, mesclunsla, croutons en Thousand Islanddressing
Wrap gerookte Zalm
8,5
Met tomaat, rode ui, mesclunsla en Italiaanse roomkaas

Kroketten
Van Dobben Kroketten
7,5
2 Van Dobben rundvleeskroketten met brood of frites,
salade en mosterd of mayonaise

7,5

Uitsmijter Luxor
9
Met champignons, ui, paprika, overbakken met ham en/of kaas

Valuas Kroketten
9
3 Valuas garnalenkroketten met brood of frites, salade en
mosterd of mayonaise

Extra’s
Feesten & Partijen

High Beer

Op zoek naar een geschikte locatie voor een vergadering of congres? Je bruiloft herbeleven op een groot
scherm met al je vrienden en familie? Een feestje vieren
op een mooie en intieme locatie? Dat kan allemaal bij
Luxor. Vier multifunctionele zalen met tot wel honderd
zitplaatsen, alle technische mogelijkheden in huis, een
restaurant en Grand Café met groot terras, een besloten
ruimte; de mogelijkheden zijn eindeloos. Interesse?
Informeer geheel vrijblijvend via kassa@luxorreuver.nl
of 077-4741234.

Ook Luxor gaat mee met de rage van het speciaal bier in
Nederland. Niet alleen door de speciaal bieren van La
Trappe te voeren, maar ook door ons assortiment regelmatig aan te passen of uit te breiden. Maak kennis met
deze nieuwe en wisselende bieren tijdens deze High beer.
Drie verschillende glazen bier, aangevuld met warme en
koude hapjes. (minimaal 4 personen).
Kosten: 19,5 per persoon, uitsluitend op reservering.

High Tea
De traditionele High Tea ontbreekt ook bij Luxor niet.
Geniet van een huisgemaakt kopje soep met mini-quiche,
luxe sandwiches, diverse zoete en hartige hapjes, uiteraard vergezeld van een lekker kopje thee of glaasje jus
d’orange. (minimaal 4 personen).
Kosten: 19,5 per persoon, uitsluitend op reservering.

High Wine
Even bijkletsen met vrienden, familie of collega’s onder
het genot van een hapje en een drankje? Het begint bij
Luxor. Drie glaasjes wijn naar keuze aangevuld met
warme en koude hapjes. (minimaal 4 personen).
Kosten: 19,5 per persoon, uitsluitend op reservering.

