LUDIEK
ETEN - SLAPEN

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

Vegetarisch

Wijnarr.

3 gangen

35.00

30.00

14.50

4 gangen

41.00

36.00

19.00

5 gangen

48.00

41.00

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
Tonijn tataki
Tonijn - wasabi - mango – panko - nori

14.00

Kokossoep (kan ook vegan)
Sereh – citroenblad – bamboescheuten - kip - gestoomd brood

8.00

Oosterse salade “Gadogado” (vega, kan ook vegan)
Zoetzure groenten - kwartelei - crème van pinda

10.50

Japanse Wagyu
A4
Entrecôte - sojabonen salade – sojasaus – wasabi

19.50
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HOOFDGERECHTEN
Pasta frutti di mare
Tagliatelle – diverse schaal/schelpdieren – basilicum – tomaat

21.50

Falafel (vega., kan ook vegan.)
Kikkererwten - gepofte tomaat - quinoa - warme tzatziki saus – koriander

16.00

Lasagne van lam
Lamsprocureur – schuim van Parmezaan – mediterrane kruiden

22.50

Groentetuin (vega., kan ook vegan.)
Gigantes – feta – diverse groenten - groene kruiden

14.50

Tournedos
Citroengras jus – paksoi

29.50

- groene asperges

LUDIEK SPECIALS
Butchers choice
Wisselend vleesgerecht in nauw overleg met onze slager
Inclusief ambachtelijke friet en salade
Catch of the day
Wisselend aanbod in nauw overleg met onze vis leverancier

varieert

varieert

Inclusief krieltjes en salade

EVENTUELE EXTRA’S
Friet met bieslook mayonaise

4.00

Salade

4.50
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NAGERECHTEN
Tropical (kan ook vegan)
Blue Curaçao - matcha poeder - mango - kokos

9.50

Galaktompoureko
Griesmeelpudding – ﬁlodeeg – honing - mastiha

10.00

Cheesecake
Mascarpone ijs - citroen

10.00

Verrassingsdessert
Laat u verrassen door de koks

9.00

Kaasplank
Binnenlandse en buitenlandse kazen – compote - brood

10.00

SPECIALE KOFFIES

6.90

French coﬀee
Spanish coﬀee
Irish coﬀee

“LUDIEK DEELT” 3 gangen

28.50

Op alle zon -en feestdagen in de avond. Samen delen, proeven en genieten van een
3-gangen diner met allerlei gerechten van de kaart. 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 en 19.00 uur
Graag houden wij hierbij rekening met eventuele (di)eetwensen of allergieën.
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