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DINERKAART

€

•

(A) Porto bello |roomkaas | pijnboompitten | parmezaan |tomaat

6

•

(B) Rundercarpaccio | truffelmayonaise | parmezaan

6

•

(C) Mozzarella | serranoham | balsamico | kruidenolie

6

•

(D) Valdieu |baconreepjes |frambozendressing (zonder bacon =

•

(E) Escargots | knoflookboter

6

•

(F) Bladerdeeg | geitenkaas | calvadosappel | balsamico | walnoot

6

•

(G) Lamsnekfilet |knoflook-portsaus |pistache noot |dagverse groenten

7

•

(H) Livar | rozemarijnjus |dagverse groenten

7

•

(I) Confit de canette (eend)| wortel – bietensaus | cointreau |dagverse groenten

7

•

(J) Buikspek| gelakt | hoisin marinade

6.5

•

(K) Kalfswang | knolselderij | wortel | tomaat

7.5

•

(L) Spare ribs| piri piri marinade

6

)

6

Wij adviseren 3-4 gerechtjes per persoon

BIJGERECHTEN | SIDE DISHES
•
•
•
•

€

(O) Maiskolf | boter

3

(P) Groene asperges | serranoham

5

(Q) Serranoham | 90 gram

5

(R) Brood |aioli |tapenade

3

Bij een besteding vanaf €50 krijgt u een fles huiswijn cadeau!
(€50 is exclusief bierpakket)

LURE THUIS

Est. 2020

Bierpakket Lure I 4 biertjes naar keuze voor 15 euro !!!
ALCOHOL VRIJ 0%

FRUITBIEREN

(1) Radler 0%
(2) Heineken 0%
(3) Weizen 0%
(4) Jillz original 0%

(5) Radler 2%
(6) Wieckse rose
(7) Liefmans
(8) Apple bandit

TRIPELS
(9) Affligem tripel
(10) Straffe Hendrick
(11) Westmalle tripel
(12) Duvel

BLOND
(10) Omer
(11) Hapkin
(12) La chouffe
(13) Brand I.P.A.

DONKER
(14) Westmalle dubbel
(15) Gouden carolus
(16) Affligem dubbel
(17) Brand oud bruin

Spelregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geef voor 14.00 je bestelling door via de app of bel 06-11 59 59 00 / of mail naar
info@restaurantlure.nl. U krijgt op iedere bestelling een bevestigingsbericht!
De gerechten hebben allemaal een aparte letter. Geef alleen de letter door van het gerecht dat je
wilt bestellen.
Onze gerechten dienen alleen nog even opgewarmd te worden. Met onze sous-vide voorbereiding
zet u binnen max 5(!) minuten ovenbereiding, de gerechten op tafel! (oven nodig)!
U kunt kiezen voor de volgende bezorgtijden:
Tussen 17.00u-17.30u I 17.30u-18.00u I 18.00u-18.30u I 18.30u-19.00u
Wij bezorgen alleen in Maastricht, woont u buiten Maastricht dan dient u de bestelling bij ons op te
komen halen
Betalingen uitsluitend via pin
Minimale afname € 20,Geef bij bestellingen boven de 50 euro even aan welke wijn u als cadeau wilt, wit of rood
Op = Op
Voorbeeld van een bestelling via app of mail:

Hoi Lure,
Graag ontvangen wij gerecht A,D,F,H,J,K,Q tussen 17.30-18.00 met een gratis fles witte huiswijn.
Daarnaast willen we het Lure bierpakketje bestellen met biertjes 1,6,11,14
Adres is: ……….
Groetjes!
Hier krijgt u vervolgens een bevestiging op

%
$
#
Makkelijk he! "

