Vanaf 12u tot 17u verkrijgbaar
Versgebakken broodjes
Keuze uit wit of donker

Gegrilde kip

€6,50

Pesto, tomaat, oude kaas.
Falafel

€6,50

Baba ganoush, bosui, komkommer.
Gerookte zalm

€6,50

Ei, rode ui, kappertjes, roomkaas.
Sandwich Lindenberg

€ 7,50

Roerei, bacon, zongedroogde tomaat,
truffelmayonaise.
Uitsmijter
Ham, kaas en/of spek.

€7,50

Ambachtelijke rundvleeskroketten

€6.50

Vanaf 12u tot 21u verkrijgbaar
Huisgemaakte soep
Geserveerd met brood en boter.
Bloemkool
Paddenstoelen, bieslook.

€5,50

Marokkaanse kikkererwten

€ 5,50

Abrikoos, koriander.

2 rundvleeskroketten, mosterd, boter.

Voorgerechten
Carpaccio van gerookte eend

€ 8,50

Artisjok, olijven, pecannoten, frambozendressing.

Tosti’s

Bospaddenstoelen
€8,50
Quinoa, hazelnoten, dragonmayonaise, croutons.

Robuust vloerbrood
Keuze uit wit of donker
Lindenberg

€3,50

Gerookte zalm
Rode ui, ei, kappertjes, wasabi kroepoek.

€4,50

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

Jong belegen kaas, schouderham.
Chorizo

Paprika, Parmezaanse kaas.
Geitenkaas

€4,50

Maple syrup, pecannoten, zontomaat.
Gerookte zalm

€4,50

Roomkaas, rode ui, kappertjes.
Kid’s tosti

€3,00

Hazelnootpasta.

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

€8,50

Vanaf 17u tot 21u verkrijgbaar
Voorgerechten
Broodplankje

€4,50

Vloerbrood, verschillende dipjes.
Carpaccio van gerookte eend

€ 8,50

Artisjok, olijven, pecannoten, frambozendressing.
Bospaddenstoelen

€8,50

Quinoa, hazelnoten, dragonmayonaise, croutons.
Gerookte zalm

€8,50

Rode ui, ei, kappertjes, wasabi kroepoek.
Onze voorgerechten zijn ook verkrijgbaar als
maaltijdsalade.
+€4,50

Hoofdgerechten
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een
frisse salade en verse frites met mayonaise

Vlees
Lindenburger

Kid’s Choice
Kindermenu

€ 13,50

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

€ 13,50

Een wekelijks variërend vleesgerecht.

Nagerechten
Gembertaartje

Stracciatellaparfait

Gebakken kabeljauw

€13,50

Sugar snaps, gepofte cherry tomaat, misosaus.
krokant van saffraan.
Weekschotel Vis

Coupe Lindenberg

3 verschillende bollen ijs, slagroom.

€13,50

Vegetarisch
€ 13,50

Romige aardappel en linzen, zoete witlof, aceto
balsamico stroop.
Weekschotel Vegetarisch

€6,00

Kletskop, saus van karamel.

Een wekelijks variërend visgerecht.

Muffin van prei & oude geitenkaas

€6,00

Bosvruchtencoulis, walnoot-honing ijs.

Vis

€13,50

Een wekelijks variërend vegetarisch gerecht.

Supplement
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

