
 

 

 

U bent in Luigi’s lunchrestaurant & 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-kok 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 – 15.00 uur) het volgende: 

• Een 2-gangen Business-lunch 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 Giro-lunch à € 39,00 per persoon bestaat uit; voorgerecht/ hoofdgerecht/ dessert welke u 

zelf uit de kaart kunt kiezen*, bij keuze kaas ipv dessert (supplement € 7,50) 

• 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. 

12.00 tot 15.00 uur: 

Koude Pomodori soep met basilicum crème, komkommer en kappertjes   € 9,50     

Vitello Tonnato met ansjovis crème en Taggiasche olijf     € 14,50 

Italiaanse salade met dungesneden ossenhaas en truffel    € 15,50 

Truffeltagliatelle met truffelroerei, paddenstoelen en schuim van Parmezaanse kaas € 22,50 

Kabeljauwfilet met ravioli bloemkool, artisjok en Prosciutto schuim    € 23,50 

Gegrilde kalfslende met bospeen, ravioli bloemkool en jus aceto   € 23,50 

Panna Cotta van rood fruit met Aceto Balsamico, Limoncello en ijs van witte chocolade  € 12,50 

Diverse Italiaanse kaassoorten met huisgemaakte appelstroop en notenbrood  € 15,50 

Koffie met zoetigheden         € 6,- 

12.00 tot 21.00 uur:  

Italiaans broodje:         € 8,50 

-Kalfspastrami, vijgen, Aceto Balsamico        

-Gerookte forel, tomatenpesto, rucola 

-Caprese 

Anti pasti:  

-Per due          € 23,50 

-Diverse Italiaanse kaassoorten met huisgemaakte appelstroop en notenbrood  € 15,50 

-Parmaham met grissini         € 9,50 

-Pizza truffel, Prosciutto, artisjok, Mozzarella      € 10,50 

-Bitterballen met mosterd         € 7,50 


