UNLIMITED FOOD

IS GOOD MOOD

SHARED DINING

ALL-IN

GENIETEN

In plaats van het eten en drinken zelf halen
bij de buffetten, worden de
gerechten en dranken geserveerd naar uw
tafel. Wij
bieden u een menukaart van meer dan 80
gerechten aan met de kwaliteit
dat u van ons gewend bent.
U kunt per ronde maximaal 4 gerechten per
persoon bestellen.
VOORKOM

LUCKY YOU ARE HERE

Ongeconsumeerde gerechtjes en dranken
worden in rekening gebracht (1,50 per
item).

HEEFT

SAFE BUT TOGETHER

VERSPILLING

U

EEN

ALLERGIE?

Heeft u een allergie geef dit dan door
aan een medewerker. U krijgt dan een
allergenkaart waarop u precies kunt zien
wat u wel of niet mag

= vegetarisch

Menukaart
LUCKY

APPLE

VOORGERECHTEN

POKÉBOWLS

Carpaccio met truffel mayonaise, rucola en parmezaanse kaas

Zalm pokébowl

Kalfsrosbief met pesto mayonaise en zongedroogde tomaatjes

Avocado pokébowl

Salade ham & meloen en balsamico creme
Geitenkaas salade met frisse quinoa salade
Wrap met gerookte zalm en roomkaas
Bruschetta met tomatensalsa en peterselie

WARM VLEESGERECHTJES
Gegrilde ribeye met chimichurri
Angus biefstuk met peper-roomsaus

DESSERT

Crispy chicken pokébowl

Lucky Burger met bbq-saus

Garnalen pokébowl

Gegrilde kippedij met honing-sojasaus

Crostini met paling en mierikswortel

GROENTEN GERECHTJES

Caprese salade met aceto balsamico en olijfolie

Gegrilde courgette met kruidenkaas

Rosbief Teriyaki met bosuitjes en sesam

Gebakken champignons met soja

Gerookte eendenborst met couscoussalade en munt
Gerookte zalm met honing-mosterdsaus
Garnalen cocktailtje Lucky Apple
Salade met gegrilde kip met gemarineerde tomaatjes en aioli
Sashimi van zalm met wakam

TAPAS

Sojabonen

Gebakken spek met spicy aioli
Yakitori: kipspiesje met teriyakisaus
Lucky apple stoverij
Runderbrochette met tomatensaus
Ossenhaaspuntjes Lucky Apple style

Gegrilde mäiskolf

Kangaroe-filet met rode wijnsaus

Gegrilde aubergines met tomatensaus
Gepofte zoete aardappel met kruidenboter

Wokbeef met zwarte pepersaus
Krokante kipschnitzel met zigeunersaus
Ajam saté met gebakken uitjes

SOEPEN

WARME VISGERECHTJES

Gestoomde Sieuw Mai, dimsum

Gebakken zalmfilet Lucky Apple Style

Gyoza met teriyaki saus

Coquilles met prosciutto en limoenmayo

Gelakte spare-ribs

Tomatensoepje

Garnalen spies op oosterse wijze

Soep

Witvisje in Thaise kokossaus

van de chef

SUSHI
Chicken roll, krokante kip, 3 stuks
Ebi roll, gefrituurde garnalen, 3 stuks
Crispy roll, tempura flakes, 3 stuks
California roll, krab en avocado, 3 stuks
Monster roll, grote verrassing sushi, 2 stuks

Lamskoteletje met Balinese saus
Varkenshaas medaillon met champignonsaus

Gamba's met knoflook en bosui

Geroosterd varkensvlees in zoetzure marinade

Zeebaars met tomaten-antiboise
Gewokte garnalen met pikante saus

Aardbeien Romanoff met merengue

Gestoomde Ha Kau, dimsum
Krokante oosterse tongfilet met limoen-chilisaus

Tofu nigiri, 2 stuks

Parfait van honing en pistache

VOOR DE
KIDS

GERECHTJES
VOOR ERBIJ

Surimi nigiri, krab, 2 stuks

Gebakken bananen

Tamago maki, 4 stuks

Mini-loempia, 4 stuks

Sake maki, zalm, 4 stuks
Avocado maki, avocado, 4 stuks
Surimi maki, krab, 4 stuks

Coupe met kaneel en stroopwafel ijs
Mango panna cotta met rood fruit
Mousse van de chef

Tamago nigiri, zoete omelet, 2 stuks

Kappa maki, komkommer, 4 stuks

Brownie met chocoladesaus
Tiramisu taartje met amaretini

Salmon roll, zalmmousse, 3 stuks

Ebi nigiri, garnaal, 2 stuks

DESSERTS

Garnalen in een krokant jasje met chili mayonaise

Spicy tuna roll, tonijnmousse, 3 stuks

Sake nigiri, zalm, 2 stuks

DRINKS

T A PNasi
A goreng
S

Red Velvet cake met witte chocolade

Japanse udon noodles

Crème brûlée Lucky Apple

Uienringen 5 stuks

Witte rijst

Coupe met mango en citroenijs

Bitterballetjes, 4 stuks

Gekruide twister frieten

Dame blanche, vanille ijs met chocoladesaus

Kipnuggets,
Mini-Frikadel,

4 stuks
4 stuks

Portie friet

Kinderijsje met smurfenijs en spikkels
Vers fruit met slagroom

TAPAS

