Ontbijt

(tot 11.30 uur)

Petit dejeuner

€8,50

Croissant, jam, verse jus, gekookt eitje, toast, koffie of thee

Breakfast of Champions

€12,50

Roerei, bacon, gebakken worst, toast, koffie of thee

Koude lunch gerechten
Broodjes:
Carpaccio

€7,50

Dungesneden ossenhaas, met truffelmayonaise, spekjes,
pijnboompitten en Grana Padano vlokken.

Gerookte zalm

€7,75

Noorse gerookte zalm met rode uitjes en mosterd-dille dressing.

Filet Americain speciaal

€6,50

Filet americain met gesnipperde uitjes, een eitje, mayonaise en
curry.

Niçoise

€7,00

Met ansjovis, uitjes, tonijn, tomaatjes, sla en een vinaigrette

Gezond

€6,50

Ham, kaas, tomaat, ei en komkommer

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade, komkommer en een uitje

€6,50

Salades:
Salade geitenkaas

€9,50

Gemengde salade met geitenkaas uit de oven met honing, tijm
en walnoten

Salade di Mare

€11,50

Gemengde salade met Noorse garnaaltjes, gerookte zalm, rode
uitjes en cocktaildressing.

Salade Bonheur by Lust

€9,50

Gemengde salade met pikante gerookte kip, mango,
cashewnoten en een sweet chili dressing.

Warme Lunch gerechten
Chicken in the basket

€11,50

Pikante stukjes kipfilet met wok-groenten in chilisaus,
geserveerd met pita broodjes.

12-uurtje

€12,00

3 boterhammen, ham, kaas , Rotterdamsche kroket, spiegel ei
en een kopje huisgemaakte tomatensoep.

Kipsaté

€13,50

Huis-gemarineerde kipfilet met prettig pittige satésaus. Met
kroepoek, gefrituurde uitjes, atjar en brood.

Rotterdamsche kroketten

€8,50

2 rotterdamsche kroketten met brood en mosterd

Club sandwich Bonheur by Lust

€8,50

Gerookte kip, sla, tomaat, komkommer, bacon, ei en mayonaise

Broodjes:
Geitenkaas

€6,50

met honing, tijm, spekjes en walnoot.

Caprese

€6,50

Mozzarella, tomaat en groene pesto.

Bal

€6,50

Gesneden gehaktbal, uit de jus, met mosterd

Tosti’s:
Tosti Bonheur by Lust

€8,50

Grof gesneden brood, met onze speciale saus mix, boeren
achterham en Rotterdamsche oude kaas.

Ilona’s Tosti

€7,50

Tramezzini brood met serranoham, jong belegen kaas en
truffelmayonaise.

Tosti Ham -Kaas

€4,75

Tramezzinni brood met boeren achterham en jong belegen kaas

Soepen:
Romige tomatensoep
Soep van de Dag

€4,75
€4,75

Uitsmijters:
1 soort beleg
2 soorten beleg
3 soorten beleg
Keuze uit: Ham, kaas en spek

€6,50
€7,00
€7,50

Broodjes in hun eenvoud:
pistolet wit, rustiek brood, Italiaanse bol of Waldkorn
Jonge kaas
Oude kaas
Ham
Serranoham
Filet americain
Eiersalade

€4,50
€5,00
€4,50
€5,50
€5,50
€5,00

Voor bij de Borrel
Bittergarnituur klassiek

€8,50

mix van kipnuggets, bamihapjes, frikadelletjes en bitterballen.
16 stuks.

Rotterdamsche bitterballen

€6,50

portie van 8 rotterdamsche bitterballen met mosterd

Borrelplank Vlees (2 a 3 personen)

€17,50

Pata Negra, serranoham, Rotterdamsche bitterballen, chorizo
kroketjes

Borrelplank Vis

(2 a 3 personen)

€17,50

Tonijnsashimi, garnalen kroketjes, gerookte zalm

Borrelplank Bonheur by Lust (2 a 3 personen)

€19,50

Pata Negra, Serranoham, Tonijnsashimi, Rotterdamsche
bitterballen, oude kaasstengels, manchego, truffelkaas

Kaasplank van kaashandel “de Weypoort”

€12,50

Koffie en gebak
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato caramel
Latte Macchiato hazelnoot
Espresso
Dubbele espresso
Cortado
Ierse Koffie (ierse whiskey)
Franse Koffie (grand marnier)
Spaanse Koffie (tia maria)
Bailey’s Koffie
Lust Koffie (kahlua en liqor 43)
Thee
Takke Thee

€2,50
€2,75
€3,00
€3,25
€3,75
€3,75
€2,50
€3,50
€2,75
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€7,50
€2,50
€3,50

Huisgemaakte Appeltaart

€4,50

vertrouwd recept 😉

Gebak van meesterbakker Uljee
Vraag het ons, of neem een kijkje in de gebaksvitrine

€4,50

