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Lust

Alle sharing dining worden geserveerd met brood uit eigen oven

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur
Ossenhaas

Entrecote

Lamskoteletjes

Kalfsmedaillon

Kalfshaas sate

Meat Proeverij

Gamba’s

Zalmfilet

Tonijnsteak

Gegrild Argentijns vlees

Gegrild Argentijns vlees

Mals, van de gril

Mals, van de gril

Selectie van meat,

Gegrilde gamba’s met
knoflookolie

200 gr. €22,00
300 gr. €28,00

vanaf 2 pers.

Sinaasappel roomsaus

200 gr. €22,50
300 gr. €29,50

Gegrilde kalfshaas
met pindasaus

Vers van de markt
met pesto

€23,50

200 gr. €19,50

€18,50

300 gr. p.p. €24,50

200 gr. €23,50

200 gr. €19,50

200 gr. €21,50

Maaltijd
Salades

Apertief / Koud

Vis

Vlees

Vegetarisch

-Olijven met feta kaas, €4,75
Gemarineerd in kruiden en olie

- Empanadas, €8,50 (2 stuks)
Gevuld met tonijn & o.a. mais, groenten

- Broodplank, €5,75
Vers gebakken brood uit eigen oven met
kruiden boter, aioli & tapenade

- Garnalen piri piri, €9,50
Gebakken garnalen in knoflook.
Pikant van de piri piri pepers.

- Gevulde aubergine, €8,50
Aubergine gevuld met gehakt, overgoten
met tomatensaus & knoflookyoghurt

- Mini groentetajine, €7,50
Tajine gevuld met seizoensgroenten, noten
& gedroogde vruchten

- Tonijnspies, €9,50
Gemarineerd in knoflook, limoen & pesto

- Gevulde artisjok harten, €8,50
Artisjok gevuld met groenten
in tomatensaus & kaas

- Feta & olijven, €13,-

- Nacho’s, €7,50
Tortilla chips met dips

- Gehakt schijfjes, €8,50
Gekruide gehakt schijfjes overgoten met
tomatensaus

- LUST plank, €12,50
Verschillende soorten vleeswaren & kazen

- Visballetjes roquefortsaus, €8,50
Aangemaakt met een scheutje witte wijn

- Taco duo, €8,50
Taco’s gevuld met gehakt & kipgehakt, 		
topping van tomatensalsa & kidneybonen

- Sigara boregi, €7,50 (3 stuks)
Bladerdeeg met fetakaas, peterselie &
munt

- Vis, €15,50

- Antipasti vanaf 2 pers., €14,- p.p.
Een selectie van onze delicatesse en
mediterraanse mezze

- Calamares, €8,75
Gepaneerde calamares gefrituurd
met dille & een knoflookdip

- Empanadas, €8,50 (pasteitjes)
Gevuld met gehakt & o.a. mais

- Spinazie borek, €7,50 (3 stuks)
Bladerdeeg gevuld met spinazie & kaas

Extra‘s

- Visloempia’s, €9,50 (3 stuks)
Vis loempia’s met diverse soorten
vis & mihoen

- Empanadas, €7,50
Gevulde empanadas met groenten

- Huisgemaakte friet

- Vis trio, €13,50
Een mix van gerookte zalm, Tonijn sashimi,
Hollandse garnaaltjes & garnalen

- Sticky chickenwings, €8,50
Kippenvleugels gemarineerd in cola
- Gepaneerde kipfilet, €8,50
Kipfilet gepaneerd met sesam

- Reper roomsaus, €2,-

- Carpaccio met truffelmayonaise, €8,50
Dun gesneden runderlende met
Parmezaansekaas & pijnboompitten

- Vistajine, €9,50
Tajine gevuld met een mix van zeevruchten
& seizoensgroenten (met Ras el Hanout
kruiden)

- Halloumi van de gril, €8,Cypriotische kaas van de grill, met stroop
& walnoten

- Salade caprese, €8,75
Mozzarella, tomaat, basilicum en pesto
- Vitello Tonnato, €9,50
Dungesneden kalfsvlees met rucola,
kappertjes & tonijnmayonaise
- Garnalencocktail, €9,75
Hollandse garnalen, ijsbergsla, sinaasappel.
Met een dressing van cocktailsaus
-Tonijn carpaccio, €9,75
Dun gesneden gemarineerde tonijn.
-Bruschetta trio, €9,Vegetarisch, vlees, vis

- Garnalen met roquefortkaas, €9,50
Gebakken garnalen in roquefortkaas
& room
- Zalmspies, €8,75
Spies van zalm met een sausje van
sinaasappel roomsaus & dille
- Reuzen Gamba’s, €11,- (3 stuks)
Gamba’s van de grill, gemarineerd in
knoflook en olijfolie
- Garnalen saté, €9,50 (2 stuks)
Gemarineerde garnalen met satésaus

- Kipsaté, €8,50 (3 stuks)
Kip sate spiesjes met satesaus
- Ossenhaas spiesjes, €9,- (3 stuks)
Gemarineerde ossenhaas spiesjes
met sesam
- Kebab wrap, €8,50
Gekruid gehakt in een wrap gevuld met
babaganoush, overgoten met tomatensaus
- Lamskoteletten, €9,- (2 stuks)
Met honing & tijm
- Sucuk & ei, €8,50
Pittige knoflookworst gebakken met ei
- Chorizo, €7,75
Spaanse kruidige worst in tomatensaus
- Pincho’s Mix, €9,- (3 stuks)
Selectie van spiesjes, gerseveerd met een
knoflook-komijndip

- Geroosterde geitenkaas, €8,Geroosterde geitenkaas met vijgenjam
& walnoten
- Pattatas bravas, €6,75
Van zoete aardappel uit de oven met een
pittige tomatensaus
- Fungi alla crema margarita, €7,50
Gebakken champignons met room,
tomatensaus & Parmezaanse kaas
- Rode bieten carpaccio, €7,50
Met stroop, pijnboompitten & olijfolie

- Geitenkaas, €13,-

- Carpaccio, €14,-

met mayonaise, €4,75

- Rodewijnsaus ,€2.- Huisgemaakt brood, €1,50
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Lust
Lust
Menu‘s

Tapas Menu €29,50

Lust Menu €45,-

Vanaf 2 personen

Vanaf 2 personen

Voorgerecht

Voorgerecht

Voorgerecht

Koude combinatie van
antipasti & meze

Proeverij van Antipasti

Carpacio / Capresse /

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Hoofdgerecht

Combinatie van warme
tapas

Meat proeverij

EntrecoteZalmfiletGroentetajine

Nagerecht

Nagerecht

Nagerecht

Selectie van dessert

Granddessert

Selectie van dessert /
Speciale koffie / Koffie met likeur

Keuze Menu €32,50

Vier soorten meze

Dessert €7,50
Cheesecake

Geserveerd met ijs

Scroppino

Shake van citroen
sorbetijs & roomijs met

Tiramisu

Naar Italiaans
traditioneel recept, met ijs

Amandel sigaar

Gefrituurd bladerdeeg
gevuld met amandel &
rozenwater, met ijs

Sesamballetjes

Gefrituurde sesam balletjes
met een kokosdip, met ijs

Sorbetijs

Verschillende smaken

Hangop yoghurt

Met vijgenjam en walnoten

Chocolade fondant
Geserveerd met ijs

