LUDIEK
ETEN - SLAPEN

15.50

Uitgebreid genieten?
Kies dan voor onze verjnde warme verrassingslunch!
(ook vega(n) mogelijk)
1, 2 of 3 gangen
28.50 / 35.50 / 42.00
Eventueel met bijpassend wijnarrangement
BROODJES - Keuze uit wit of bruin brood
Brood met alleen desem gebakken, de desem en het bakken op de
vloer van de oven geven de broden een unieke smaak.
Broodje burrata (vega)
basilicum mayonaise – cherrytomaat - sla

8.75

Broodje ossenworst
grove piccalilly - vadouvan mayonaise - sla

9.50

Broodje zalm
warm gerookte zalm – wasabi mayonaise - sla
rund
vega(n)
garnaal

GEZONDE SAPJES esje 240 ml

9.00
9.00
11.50
5.50

100% biologisch, ambachtelijk geperst met de slowjuicer
400 gram verse groente per sapje, 85% groente, 15% fruit kruiden en specerijen.

Detox - snijbiet, komkommer, spinazie, bleekselderij, appel,
spitskool, citroen, broccoli, peterselie, gember, zeesla
Energy - rode biet, paarse wortel, rode kool, citroen, paarse zoete
aardappel, paarse boerenkool, gember, basilicum
Sunny - gele biet, pastinaak, gele punt paprika, gele wortel, gele
courgette, granny smith, sinaasappel, wortel, citroen, kurkuma, aloë
vera, gember, zwarte peper
Recharge - boerenkool, spinazie, komkommer, peer, paksoi, romeinse
sla, Chinese kool, palmkool, citroen, andijvie, raapsteel, peterselie,
munt, zeekraal, waterkers.
WWW.LUDIEKHAVELTE.NL

van 12.00 -15.00 uur

Broodje kroket (ook vega(n) mogelijk)
2 kroketten - brood of friet, keuze uit:

12.50

LUNCHKAART

Lunch LUDIEK (ook vega(n) mogelijk)
Laat je verrassen door de koks!
soepje - salade - 2 broodjes - smoothie

LUDIEK
ETEN - SLAPEN

Soep - brood

7.50

Beefburger LUDIEK
Angus beef – brioche bol – cheddar - truffel aioli augurk - gekarameliseerde ui - friet

15.50

Uitsmijter LUDIEK
3 eieren - oude kaas - achterham
bieslookmayonaise

10.50

SALADE
Poké Bowl (ook vega(n) mogelijk)
Hawaïaanse salade - verse vis én vlees
Aziatisch gemarineerd - rijst - groente

14.75

Vissalade
diverse soorten vis - kreeftenmayonaise
sla - brood

15.00

HAPJES
Focaccia met mediterrane dips (vega)

8.00

Kaasplank
binnenlandse/buitenlandse kazen - compote - brood

14.00

Vleesplank
serranoham – aioli - brood

15.00

Bitterballen 8 stuks
ook vega(n) mogelijk

8.00

Oesters per 3 stuks
indien voorradig

10.00

Borrelplank LUDIEK 2 pers.
ook vega mogelijk

23.50

Wij houden rekening met eventuele (di)eetwensen of allergieën

WWW.LUDIEKHAVELTE.NL

van 12.00 -15.00 uur

Griekse salade (vega)
12.00
tomaat - paprika - rode ui - komkommer - feta – Kalamata olijven oregano - tijm - rode wijnazijn - brood

LUNCHKAART

SOEP (ook vega mogelijk)

