Vanaf 12u tot 17u verkrijgbaar
Versgebakken broodjes

Keuze uit wit of donker

Tatsuta kip

€ 6,50

Krokante kip in een pitawrap met tomatensalsa
en cherrytomaatjes
Gerookte makreel

€ 6,50

Appel, sjalot, crème fraîche
Taleggio

€ 6,50

Muhammara, paprika
Sandwich Lindenberg

Vanaf 12u tot 21u verkrijgbaar
Huisgemaakte soep
Geserveerd met brood en boter.

€ 7,50

Turkse worst, geitenkaas, gekookt ei, tzatziki

Soto ajam

€ 5,50

Kip, taugé, gekookt ei
Uitsmijter

€ 7,50

Ham, kaas en/of spek

Gebonden paddenstoelensoep

€ 5,50

Portobello, bosui

Ambachtelijke rundvleeskroketten

€ 6.50

2 rundvleeskroketten, mosterd, boter.

Voorgerechten
Broodplankje

€ 4,50

Vloerbrood, verschillende dipjes.

Tosti’s

Ebi katsu

Robuust vloerbrood

€ 8,50

Krokante kip, zongedroogde tomaat, samuraisaus

Keuze uit wit of donker
Gevulde champignons
Lindenberg

€ 3,50

Taleggio, geroosterde tarwe, hazelnoot,
truffelmayonaise

€ 4,50

Gerookte makreel

Jong belegen kaas, schouderham
Oude kaas

Tomaat, mosterd
Gorgonzola

€ 8,50

Radijs, kappertjes, ansjovismayonaise, krokantje
van rozenwater
€ 4,50

Dadels, honing
Panini mozzarella

€ 8,50

Onze voorgerechten zijn ook verkrijgbaar als
maaltijdsalade.
+€ 4,50
€ 4,50

Pesto, tomaat, pijnboompitten

Volgt u een dieet of heeft u een voedselallergie?
Meld het bij uw bestelling, dan kunnen we hier rekening mee houden.

Vanaf 17u tot 21u verkrijgbaar
Voorgerechten
Broodplankje

€ 4,50

Vloerbrood, verschillende dipjes.
Ebi katsu

€ 8,50

Krokante kip, zongedroogde tomaat, samuraisaus
Gevulde champignons

€ 8,50

Taleggio, geroosterde tarwe, hazelnoot,
truffelmayonaise
Gerookte makreel

€ 8,50

Radijs, kappertjes, ansjovismayonaise, krokantje
van rozenwater
Onze voorgerechten zijn ook verkrijgbaar als
maaltijdsalade.
+€ 4,50

Hoofdgerechten
Bij alle hoofdgerechten serveren wij een frisse
salade.

Vlees
Lindenburger

Kid’s Choice
Kindermenu

€ 13,50

Runderburger, cheddar, bacon, tomaat, komkommer,
koolsalade, burgersaus en frites
Weekschotel Vlees

€ 13,50

Een wekelijks variërend vleesgerecht.

Gebakken botervis

Luikse wafel

Mini omelet siberienne
€ 13,50

Rösti, zuurkool, dragonsaus, krokante
serranoham en frites
Weekschotel Vis

Nagerechten

Coupe Lindenberg

3 verschillende bollen ijs, slagroom.

Een wekelijks variërend visgerecht.

Vegetarisch
€ 13,50

Zilvervliesrijst, wortel, sperzieboon, taugé, Chinese
kool, tempeh, emping, pindasaus, gebakken uitjes
Weekschotel Vegetarisch

€ 6,00

Amarena-kersenijs, bosvruchtencoulis

€ 13,50

Gado gado (veganistisch)

€ 6,00

Rood fruit, kaneelijs, slagroom, caramelsaus

Vis

€13,50

Een wekelijks variërend vegetarisch gerecht.
Puntzak frites

€ 7,50

Frites met een snack naar keuze;
kroket, frikandel of kaassoufflé
en een bolletje ijs met slagroom na.

€ 3,00

Volgt u een dieet of heeft u een voedselallergie?
Meld het bij uw bestelling, dan kunnen we hier rekening mee houden.

€ 6,00

