U bent in Luigi’s Restaurant & Bar van harte welkom om te genieten
van een heerlijke lunch, een kopje koffie met Limburgse vlaai of
lekker borrelen. Wij hebben een mooie lunch samengesteld, die
indien gewenst binnen één uur geserveerd kan worden.
Onze chef de cuisine Raoul Goovaerts heeft een aantal gerechten
geselecteerd waaruit u kunt kiezen, deze vindt u op de volgende
pagina’s terug.
Hij werkt nauw samen met onze topleveranciers, om zorg te dragen
voor dagverse en seizoensgebonden producten, die door hem en
zijn team worden verwerkt tot spannende gerechten in een delicaat
Italiaans jasje.
Wij serveren tijdens de lunch (tussen 12.00 – 14.30 uur) het
volgende:
 Een 2-gangen businesslunch à € 31,50 per persoon bestaat uit;
voorgerecht / hoofdgerecht welke u zelf uit de kaart kunt kiezen,
ter afsluiting serveren wij een kopje koffie/thee met friandises.
 Een 3-gangen lunch à € 35,50 per persoon bestaat uit;
voorgerecht / hoofdgerecht / dessert welke u zelf uit de kaart
kunt kiezen*.
 Alle gerechten zijn natuurlijk ook los te bestellen, hiervoor
gelden de gepubliceerde prijzen.
* Indien u uw lunch wenst uit te breiden met een tussengerecht
bedraagt de toeslag € 13,- per persoon.
Openingstijden:
Maandag – Zondag van 12.00 – 24.00

Rundercarpaccio met rucola en Parmezaanse kaas

€ 14,50

Salade vis met gemarineerde venkel en artisjok

€ 16,50

Mozzarella met koude pomodori soep en basilicum

€ 14,50

Truffelrisotto met gepocheerd ei

€ 19,50

Huisgemaakte pasta met vis of vlees

€ 21,50

Lasagne van paddenstoelen

€ 17,50

Verschillende ijssoorten met vers fruit

€ 12,50

Koffie friandises

€ 6,00

Italiaanse kaassoorten

€ 15,50

Keuze uit: Piadina, Flaguette, Ciabatta
 Geitenkaas, artisjok, pijnboompit, gedroogde tomaat
 Gerookte zalm, kruidensalade, kappertjes, saffraan
 Coppa di parma, olijven, rucola, truffelmayonaise

Per portie 9 st
bitterballen met truffelmayonaise
Per portie
Italiaanse borrelmix, salami, pecorino, olijven/tomaat, bruchetta

Catarratto van Cusumano
Voor 2 personen
Parmaham, salami, mortadella, gedroogde tomaat, olijven, artisjok,
Parmezaanse kaas, gorgonzola, Italiaanse broodsoorten
Per persoon
Gedroogde tomaat, olijven, artisjok, risotto koekjes, tapenade, aceto
balsamico uitjes, Italiaanse broodsoorten
Per persoon
Italiaanse kaassoorten, notenbrood, huisgemaakte appelstroop,
druiven
Per portie 5 st
Huisgemaakte risotto balletjes met kruiden en ansjovismayonaise
Per stuk
Oesters met witte aceto balsamico en sjalot

glas: € 8,Fles: € 39,-

Cusumano is een wijnhuis op Sicilië. Tegenwoordig wordt
Cusumano geleid door de broers Diego en Alberto. De familie
Cusumano heeft geïnvesteerd in verschillende gebieden op Sicilië,
om het beste terroir per druivensoort te kunnen creëren. De kelder
waar de wijnen rijpen ligt in Partinico en hier komen technologische
innovatie, aandacht voor design en respect voor de geschiedenis
samen. Hierdoor produceert dit jonge, moderne bedrijf unieke
wijnen uit een uniek landschap.
Druiven
100% Catarratto.

Apollo Spritz

€ 7,50

Apollo is een kruidenlikeur op basis van grapefruit, de smaak is fris
door het citrusfruit en licht bitter door de grapefruit. Gecombineerd
met prosecco vormt dit een mooi fris aperitief.

