LUDIEK
ETEN - SLAPEN

DINERKAART
VERRASSINGSMENU
Laat u verrassen door onze koks Ger, Thomas en Bjarne!
Vlees en vis

Vegetarisch

Wijnarr.

3-gangen

34.00

29.00

14.50

4-gangen

40.00

35.00

19.00

5-gangen

47.00

40.00

22.50

Graag houden wij hierbij rekening met eventuele (di)eetwensen of allergieën.
Voor gezelschappen van 9 gasten of meer serveren wij uitsluitend het
verrassingsmenu.

A LA CARTE
VOORGERECHTEN
Schelvis
Schelvis – tandoorisaus – reita aubergine compote

12.00

Griekse pompoensoep
(veg.)
Pompoen – prei – chili -kardemon – crème fraise

7.00

Aubergine (veg. en vegan.)
Gepofte aubergine – tahin dressing - rozijnen –
pijnboompitten - dille

9.50

Wild zwijn carpaccio
Wild zwijn van de green egg – chutney van lychee
en gember – gebraden enocci
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12.00

LUDIEK
ETEN - SLAPEN

HOOFDGERECHTEN
Tongschar
Gebakken tongschar – mosselen – bokbier beurre blanc

22.00

Risotto (veg.)
Risotto – paddestoelen – cepes saus (eekhoorntjesbrood)

15.00

Herfstgroente (veg.)
Gegrilde groenten – garam masalasaus – roti

13.50

Tournedos
Gebakken haasbiefstuk – stroganoﬀ saus – kastanjechampignons

29.50

Wildtajine
Wild - abrikoos -pruim - amandelen - couscous

23.50

LUDIEK SPECIALS
Butchers choice
Wisselend vleesgerecht in nauw overleg met onze slagers
Inclusief ambachtelijke friet en salade

varieert

Catch of the day
Wisselend aanbod in nauw overleg met onze vis leverancier
Inclusief krieltjes en salade

varieert

EVENTUELE EXTRA’S
Friet met bieslook mayonaise
Seizoensgroenten
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3.00
3.50

LUDIEK
ETEN - SLAPEN

DESSERTS
Griekse walnoottaart
Walnoot – pompoen – kruiden – vanille ijs

9.00

Perzik met koﬃeijs
Gegrilde perzik - Kahlua – koﬃe roomijs

8.50

Hunebedjes
Chocolade ganache – parfait van hazelnoot – karamel

9.00

Verrassingsdessert
Laat u verrassen door de koks

8.00

Kaasplank
Binnenlandse en buitenlandse kazen - compote – notenbrood

10.00

SPECIALE KOFFIES
French coﬀee
Spanish coﬀee
Irish coﬀee

6.50
6.50
6.50

“LUDIEK DEELT” 3-gangen
Op alle zon -en feestdagen in de avond.

27.50

Samen delen, proeven en genieten van een 3-gangen diner met allerlei
gerechten van de kaart van restaurant LUDIEK .
U deelt de gerechten, die in het midden van de tafel geserveerd staan, samen
met uw gezelschap. Samen smullen!
Elke zondag aanvang diner tussen 17.00 uur tot 19.00 uur
Graag houden wij hierbij rekening met eventuele (di)eetwensen of allergieën.
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