LUNCH van 12:00 uur tot 17:00 uur
Landbrood wit of bruin
SOEPEN
Wisselende soep (Seizoensgebonden)

5

BROODJES
Broodje Rundercarpaccio

8

met pijnboompitten, oude Reypenaer, rucola

Broodje langzaam gegaarde zalm

9

met wasabi mayonaise, ui, kappertjes & bieslook

Broodje Kip piri piri

8

met paprika, ui & chili-curry

Broodje Entrecote van de grill

9

met zwarte peper mayo

Broodje Melanzane

8

met aubergine, pistache & geitenkaas

WARM
Lust. 12-uurtje

12

wisselende soep, zalm & kroket

2 Rotterdamse kroketten

8

met brood

Biefstuk Croma

14

met jus & brood

Kippendij saté

12

met zure komkommer, kroepoek & brood
PPPL burger (Clare Valley)
Cheddar, jalapeno, gefrituurde ui & spek mayonaise

12

Wrap krokante kip
Tosti ham-kaas
Tosti geitenkaas
Tosti pikant

8
5
5
5

UITSMIJTERS of OMELET
Naturel

7

0,50 per ingrediënt: ham, kaas of spek

SALADES
Salade Caesar
Salade langzaam gegaarde zalm
Salade geitenkaas

10
12
10

BORREL vanaf 12:00 uur
Tapasborrelplank v.a. 2 pers.

12 p.p.

Tortilla chips, bitterballen, chikenwings, calamaris, div. soorten ham
Bittergarnituur (15 stuks)
Rotterdamse bitterbal (6 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Mini frikandel (8 stuks)
Gyoza dumplings gevuld met eend (8 stuks)
Torpedo garnalen met chilidip (3 stuks)

12
6
6
6
7
5

TAPAS vanaf 12:00 uur

HOOFDGERECHTEN vanaf 17:00 uur

VEGA

Biefstuk croma 200gr.

Brood met smeersels
Spaanse tortilla met aardappel, ui & ei
Geitenkaas met honing en tijm
Spinazie kroketjes
Patatas Bravas met pikante saus & aioli
Verse friet met mayonaise
Maiskolf met roomboter
Paddenstoelen mix met knoflook & rozemarijn
Melanzane met aubergines & pistache
Zoete aardappel met pikante saus
Warme bruschetta met brie, honing & walnoot
Bruschetta met tomaten & knoflook
Burrata met tomaat & basilicum
Pimientos de padron (groene pepertjes)
Nachos met zure room, jalapeño peper, guacamole & salsa

5
4
6
6
4
3
3
5
5
4
5
4
6
4
5

14

of *saus naar keuze

Entrecote van de grill

15

met *saus naar keuze

Ribeye

15

met *saus naar keuze

Malse spareribs

13

met keuze uit huismarinade, knoflook, rode peper of bbq

Saté van kippendijen

12

met zure komkommer & kroepoek
PPPL burger (Clare Valley)
cheddar, jalapeno, gefrituurde ui & spek mayonaise

12

Op de huid gebakken zalmfilet

15

met dille roomsaus

Surf n’ Turf

15

biefstuk & gamba’s

Holy Ravioli

13

Olijfolie, grill groente, rucola & parmezaan
*champignonsaus/ pepersaus/ kruidenboter

VIS
Scampi’s in knoflook & peterselie
Zalmtartaar met avocado
Gamba’s in chilisaus
Calamaris met aioli
Tonijn tataki met wakame & wasabi
Huisgemaakte tonijnsalade
Polpo Mediteraanse gestoofde octopus in witte wijn
Boquerones ansjovis gemarineerd in azijn
Langoustines met knoflook & citrus

7
7
7
7
7
6
7
6
7

VLEES
Biefstukpuntjes met sherry jus
Malse ribbetjes
Krokante kip met chillisaus
Ham op de plank div. soorten ham
Kip piri piri
Tataki van rundvlees
Buikspek met mosterd
Albondigas met tomaten basilicumsaus
Spaanse stoofschotel
Carpaccio met oude Reypenaer, pijnboompitten & truffeldressing
Empanada gevuld met pikante kip
Dadels omwikkeld met spek
Chorizo worstjes
Chicken wings
Gyoza dumplings gevuld met eend

www.lust-tapas.nl

7
6
6
8
6
6
6
6
7
8
7
6
6
6
4

BIJGERECHTEN
Zoete aardappel uit de oven
Gemengde salade
Gemengde groente
Verse friet

3
3
3
3

Kidsmenu
Sparerib, patat & appelmoes
Hamburger, patat & appelmoes
Saté, patat & appelmoes
Frikandel, patat & appelmoes
Kroket, patat & appelmoes
Kipnuggets, patat & appelmoes

8
8
8
8
8
8

DESSERT
Red velvet
Chocolade truffeltaart
Cheesecake New York City style
Dame blanche
Twee bollen vanille met slagroom
Kinderijsje

Drinkt nooit zonder dorst,
Kust nooit zonder

5
5
5
5
4
4

