
Espresso      € 2,25
Ko�e      € 2,50
Cappuccino     € 2,75
Latte macchiato     € 3,25
Ko�e verkeerd     € 3,00
Warme chocomel     € 3,00
Warme chocomel met slagroom   € 3,50
Latte macchiato met div. smaken   € 4,00
Wiener melange     € 3,50
Thee       € 2,75
Verse muntthee     € 3,25

Coca-Cola Regular, Zero    € 2,50
Fanta Orange/Cassis of Sprite  € 2,50
Chaudfontaine rood of blauw   0,25l  € 2,50
Chaudfontaine rood tafelwater 0,75l  € 6,50 
Chaudfontaine blauw tafelwater 0,75l  € 6,50
Fuze Tea Sparkling, Green   € 2,75
Finley Bitter Lemon, Tonic   € 2,75
Minute Maid appelsap    € 2,75
Verse geperste sinaasappelsap   € 3,75
Chocomel      € 2,75
Rivella      € 2,75
Ranja      € 1,25

Zoet 
Kronenland      € 4,20
Droog 
De Grendel Chardonnay Viognier  € 4,20
Rood
De Grendel Cabernet Sauvignon Merlot  € 4,20
Rosé
Cabel Gris        € 4,20

K��e

Frisdrank

Wijn
Even lekker bijkletsen? Of ben jij ook zo'n thee 
genieter? Kom dan bij ons high tea'en! Reserveer 
bij ons een heerlijke high tea vol met huisgemaakte 
hartige en zoete gerechtjes. Vooraf wordt een 
huisgemaakte tomatensoepje geserveerd. 
Vervolgens een etagère vol met hartige gerechtjes 
en als afsluiter een etagère vol met zoete gerechtjes.

Reserveren kan via onze website www.lunchdiner38.nl 
minimaal 24 uur van te voren.

High tea



Tel. 0497 - 84 03 69
info@lunchdiner38.nl
www.lunchdiner38.nl
Volg ons ook op Facebook & Instagram

Frietjes met kipnuggets     € 6,50

Kindermenu

IJs coupe (1 bol)    € 1,80
met slagroom en vers fruit
Appeltaartje van Bakker Wieland  € 8,50
met slagroom, vanille-ijs en vers fruit
Duo mousse     € 8,50
huisgemaakte mix van witte chocolade en melk chocolade 
mouse, vanille ijs en vers fruit 
Dame Blanche     € 8,50
3 bollen vanille-ijs, slagroom en huisgemaakte 
chocoladesaus en vers fruit

Le�er Zoet

Geserveerd met friet 
Naturel      € 17,50
Champignon of pepersaus    € 18,50
Deluxe       € 20,50
ui, paprika, champignons, spek, gebakken ei 
en keuze uit champignon- of pepersaus 

Schnitzel

Kip      € 17,00 
roomsaus, kip en gebakken champignons
Scampi      € 18,00
roomsaus, scampi, ui, verse kno�ook en paprika
Zalm      € 18,00
roomsaus, zalm, verse kno�ook, ui en paprika
Carbonara     € 17,00
roomsaus, spek, ui en champignons

Pasta

Geserveerd met friet 
Kogel biefstuk 200 gr     € 23,50
diverse gebakken groentes en keuze uit champignon- 
of pepersaus
Gemarineerde kip    € 20,00
met gebakken ui, paprika en champignons
Spicy chicken     € 20,00
met gebakken ui, paprika, champignons en pikante saus
Huisgemaakte spare-ribs      € 21,50
Huisgemaakte spare-ribs speciaal   € 21,95
met ui, paprika en champignons  
Gewokte scampí s     € 21,00
diverse gebakken groentes en 10 scampi’s
Vispannetje     € 21,00
kabeljauw, victoriabaars, zalm�let, garnaal, vissaus, 
gegratineerd met mozzarella en verse salade

H�fdgerecht

        = pittig                       = goed pittig
        = vegetarisch
        = vegetarisch te maken
Heeft u een allergie? Meld het ons. 
Wij kunnen glutenvrij eten aanbieden in overleg.

Handgemaakt  uit de steenoven

Margherita     € 9,50
tomaten, mozzarellakaas 
Funghi      € 10,00 
tomaten, mozzarella en champignons 
Borromea     € 10,50
tomaten, mozzarella en ham 
Salami       € 10,50
tomaten, mozzarella en salami
Hawaii      € 11,00
tomaten, mozzarella, ham en ananas 
Capricciosa     € 11,00
tomaten, mozzarella, ham en champignons
Quatro stagioni    € 11,50
tomaten, mozzarella, ham, olijven en champignons
Capritarn     € 12,00
tomaten, mozzarella, fetakaas, Spaanse pepers 
en olijven
Vega      € 13,00
tomaten, mozzarella en diverse groentes
Hot/spicy     € 13,00
tomaten, mozzarella, salami, ui, paprika en Spaanse 
pepers
Lorenzo     € 14,00
tomaten, mozzarella, salami, ham, ui, paprika en 
champignons
Chorizo     € 14,00
tomaten, mozzarella, chorizo, ui, champignons en 
paprika
Quatro formaggi    € 14,00
Tomaten en 4 Italiaanse soorten kazen
Tropical chicken    € 14,00
tomaten, mozzarella, ham, kip en ananas 
Tonno      € 14,50
tomaten, mozzarella, tonijn en ui
Garnalen     € 15,00
tomaten, mozzarella, garnalen, kno�ookpuree en ui
Sammy     € 15,00
verrassing van de chef
Zalm      € 16,00
tomaten, mozzarella, zalm, kno�ookpuree en ui
Carpaccio     € 16,00
tomaten, mozzarella, carpaccio, sla, tru�elmayonaise, 
pijnboompitten en kaas
Pizza vismix     € 16,50
Tomaten,mozzarella, zalm, garnalen, tonijn, 
kno�ookpuree en ui 

Pi�a
Stokbrood met smeersels   € 5,50
Huisgemaakte tomaten soep   € 6,50
Carpaccio     € 11,95 
Torpedo shrimp 8 stuks   € 11,50
geserveerd met rauwkost met coctailsaus & chilisaus
Zalm met kno�ook garnalen    € 13,50 

V�rgerechten


