Bestellijst Restaurant

077 333 39 92 of afhalenluxor@hotmail.com
Bestellen

Hoofdgerechten

Bij voorkeur bestellen (uiterlijk twee uur van tevoren) via afhalenluxor@hotmail.com of tel. 077-333 39 92.
Bij bestellen graag aangeven welke gerechten + aantal en voorkeurstijdstip van afhalen.

Vegetarische Pasta
16,00
Vegetarische pasta met groenten, paddenstoelen, amandelen
en rode pestosaus, gegratineerd met kaas

Openingstijden afhalen (en telefonische bereikbaarheid): Dagelijks van 12.00 uur tot 19.30 uur.
Alleen afhalen is mogelijk via ingang Restaurant, wij bezorgen niet!!! Betalen bij voorkeur per pin!!!

Biefstukreepjes
16,00
Met gebakken rode ui, paprika, teriyakisaus, gehakte cashewnoten en komkommer. Geserveerd met brood of ftites

Kids

Salades

Onderstaande hoofdgerechten zijn met frites en salade

Voor de kids hebben we eventueel aangepaste porties.
Vraag voor de mogelijkheden een van onze medewerkers.

Carpaccio
8,50
Rundercarpaccio met Limburgse mosterddressing, Reuverse
oude kaas van ’t Kaashuys, notenmix en knabbelspekjes

Stoofpotje Zwarte Kip

Soep

Mexicaanse Salade
Met tofu, een bonenmix, mais en salsasaus

Pomodorisoep
6,00
Tomatensoep met mozzarellabolletjes, geserveerd met een
schuim van groene pesto
Tom Kha Kai
Licht pittige Thaise kokossoep met kip

8,50

Hamburger Classic
16,00
Met rode ui, augurk, tomaat, cheddarkaas en sambasaus.
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

Vitello Tonato
8,50
Met tonijn-yoghurtsaus, truffelchips, appelkappertjes, sperziebonen en mesclunsla

Hamburger Mexicaans 16,50
Met rode ui, tomaat, mais, cheddarkaas, guacamole en salsasaus. (ook vegetarisch verkrijgbaar)

Wraps

Schnitzel
Met een paddenstoelenroomsaus

Wrap Kip
8,50
Met kip, tomaat, ei, Gran Padano kaas, mesclunsla, croutons
en sambasaus

Saté
16,50
Satéspies van varkenshaas met satésaus en cassavekroepoek

6,50

Baguettes
Van Dobben kroket
7,50
Twee van Dobbenkroketten met mayonaise/mosterd
Carpaccio
8,00
Rundercarpaccio met Limburgse mosterddressing, Reuverse
oude kaas van ’t Kaashuys, notenmix en knabbelspekjes

Wrap Zalm
8,50
Met zalm, tomaat, rode ui, mesclunsla en Italiaanse roomkaas

8,00

Spareribs
Met chili- en knoflooksaus

16,00

17,00

Visduo
17,50
Visduo van kabeljauwhaas en zalm, geserveerd op een bedje
van groenten met een beurre blancsaus met garnalen

Gemarineerde Kip
7,50
Met tomaat, ei, mesclunsla, Gran Padano-kaas en sambasaus
Gerookte Zalmfilet
Met tomaat, rode ui en Italiaanse roomkaas

16,00

Eet Smakelijk

Parelhoenfilet
17,50
Parelhoenfilet op een bedje van groenten met een ui-speksaus

