MENU
Drinkt nooit zonder dorst,
Kust nooit zonder, Lust.
LUNCH van 12:00 uur tot 17:00 uur
Soep

Wisselende soep (Seizoensgebonden)

Broodjes

Broodje rundercarpaccio

6

9
8

zongedroogde tomaten, ei & olijven

Broodje gerookte ribeye

9

geroosterde paprika & groene paprika mayonaise

Broodje kip Piri Piri

8

chipotle & bosuien

Broodje avocado

7

gebakken ei & bravasaus

WarM

Lust. 12-uurtje

12

wisselende soep, kaas, tonijnsalade & kroket

2 Rotterdamse kroketten

8

met brood

Brisket vd plaat

13

rundvlees met kruidenolie, brood, geroosterde uien & paprika

Kippendij vd plaat

12

met sate saus, zoetzure komkommer, kroepoek & brood
PPPL burger (Clare Valley)
cheddar, jalapeno, gefrituurde ui & spek mayonaise

12

Qusadillas kip (Mexicaanse tosti)

9

kaas, alioli, guacamole & zure room

Tosti ham-kaas
Tosti pikant

UitsMijters of oMelet
Naturel

Tapas plank deluxe v.a. 2 pers.

15 p.p.

fish & chips, empanada’s gambas, hamsoorten, kip Piri Piri, tostadas avocado & mais
12
Bittergarnituur (12 stuks)
6
Rotterdamse bitterbal (6 stuks)
6
Kaasstengels (6 stuks)
Mini frikandel (6 stuks)
6

5
5

TAPAS vanaf 12:00 uur
Vega

Brood met smeersels
Wisselende soep
Maïs a la plancha
Bloemkool in boter geroosterd & gerookte amandelen
Patatas Bravas met pikante saus & aioli
Verse friet met mayonaise
Gepofte zoete aardappel met roomkaas & chips
Quesadilla met tomaat, kaas & ui
Tostada mexicano krokantje met maïs, leche de tigre & avocado
Bruschetta met tomaat & knoflook
Pimientos de Padrón groene pepertjes
Nachos zure room, jalapeño, guacamole & salsa

Vis

Scampi’s chimichurri met knoflook, bosuien & paprika
Zalmtartaar met avocado & leche de tigre
Fish & chips van Dorade, casave chips & passievrucht mayo
Calamares met aioli & limoen
Huisgemaakte tonijnsalade met tortillas & tomaat
Arroz caldoso zeevruchten risotto
Zalmspies salsa krudite
Empanada’s gambas krokante pastei, guacamole & zure room

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

Vlees

Biefstukpuntjes met bravasaus, bosuien & rode uien
Malse ribbetjes huisgemaakte bbq saus & tempura crunch
Krokante kip met chillisaus & zoet zure komkommer
Ham op de plank div. soorten ham
Kip Piri Piri chipotle & bosuien
Gerookte ribeye tortillas, paprika, mayonaise & kruiden crunch
Buikspek krokante buns
Albondigas met tomaten basilicumsaus
Burrito sucada draadjes vlees, maïs tortillas & paprika mayonaise
Carpaccio met oude Reypenaer, pijnboompitten & truffelmayonaise
Empanada’s gevuld met pikante kip
Chori pan zachte taco, chorrizo & chimichurri
Picanha Amazonica rundvlees, guacamole ranch & prei scheutjes

Salade Caesar

8

9
9

tomaat & wortel mix

Salade a la Caribe
met avocado, ei, tomaat, mais & kikkererwten

9

18

huisgemaakte bbq saus & tempura crunch
PPPL burger (Clare Valley)
cheddar, jalapeno, gefrituurde ui & spek mayonaise

18

Pinchos Kip vd plaat

18

met sate saus, zoetzure komkommer & kroepoek

Brisket vd plaat

www.lust-tapas.nl

18

rundvlees met kruidenolie, geroosterde uien & paprika

Burrito sucada

18

draadjes vlees, maïs tortillas & paprika mayonaise

Zalmspies

18

salsa crudite

KidsMeNu

Kip vd plaat, patat & appelmoes
Kroket, patat & appelmoes
Kipnuggets, patat & appelmoes
Frikandel, patat & appelmoes

Dame Blanche
Vloeibare chocolade taartje vanille ijs
Vanille Cheescake kersen ijs
Kinderijsje (zelf maken in de keuken)

met kip, spek, Parmezaanse kaas, croutons, ansjovis & ei

Salade krokante Dorada

7
6
6
8
6
6
6
6
7
8
7
6
6

Malse spareribs

Desserts

7
7
7
7
6
6
6
6

0,50 per ingrediënt: ham, kaas of spek

Salades

HOOFDGERECHTEN vanaf 17:00 uur
Inclusief friet en salade

truffel mayonaise, pijnboompitten, oude Reypenaer & rucola

Broodje tonijnsalade

BORREL vanaf 12:00 uur

8
8
8
8

5
5
5
3

