VIS & VEGA

diner KAART

zeeBAARSFILET | 17.50
met bieslookboter

STARTERS KOUD

ZALMFILET | 19.00
onze vistip!

BROODPLANKJE | 5.80
met 3 huisgemaakte smeersels

CARPACCIO | 8.20
van Angus rund met o.a. pesto
dressing en Parmezaanse kaas

ZALM Tartaar | 9.00

met mozzarella, tomaat en basilicum

ONDER DE LINDEN PLANK | 12.60 P.P.
samen genieten van een plank vol
lekkers (vanaf 2 personen)

GEBAKKEN AARDAPPELEN | 2.00
WARME GROENTE VAN DE DAG | 2.00
HUISGEMAAKTE RABARBER | 2.00

GROENTECURRY | 15.50
in kokos en kerriesaus met witte rijst

Sauzen | 2.00

zoete paprika | 16.00

keuze uit: zigeunersaus, pepersaus,
champignonroomsaus, stroganoffsaus
of satésaus

Gevuld met diverse kazen en courgette

VLEES / schnitzels

gerookte zalm op knapperige toast

Insalata caprese| 15.00

EXTRA'S

entrecôte| 20.50

Ben je een kleine eter?
laat het ons weten!

met gebakken champignons en ui,
geflambeerd in Calvados

SATÉ VAN DE HAAS OP EIGEN
WIJZE GEKRUID | 18.00

ZOET & KOFFIE

onze specialiteit

ONDER DE LINDEN DESSERT | 10.50 P.p.

STOverij van kip | 16.50

SOEPEN

een stoofpotje met 'hete' kip en
groenten

samen genieten van hartig en zoet
(vanaf 2 personen)

DAME BLanche | 7.50

Varkenshaas| 17.50
SOEP VAN DE WEEK | 5.50
DRENTSE MOSTERDSOEP | 6.00
naar het geheime recept van opa Wim

met trappistensaus

Zomersorbet | 8.50

SPARERIBS | 17.50

KOFFIE compleet | 7.50

een aanrader, lekker mals en heerlijk
gekruid

met twee friandises en koffieboontjes

IRISH coffee | 8.25

STARTERS WARM

wiener Schnitzel | 15.00

met whiskey

eventueel uit te breiden met saus naar
keuze, zie extra's

ITALIAN coffee | 7.75
met amaretto

boerenschnitzel | 17.50
CHICKEN WINGS | 7.50

met spek, ui en champignons

met gerookte bbq honing saus om je
vingers bij af te likken

italiaanse schnitzel | 18.00

BRASILIAN coffee | 8.50
met grand marnier & tia maria

met mozzarella, tomaat en prosciutto

GAMBA spies | 8,50
in knoflook gebakken gamba’s met aioli
dip

schnitzel onder de linden | 18.50
met ham, kaas, tomaat, champignons
en ui

Farinata | 5.50
een aanrader, met peer en geitenkaas

Het diner wordt geserveerd
vanaf 17:00 uur
Deze gerechten zijn of kunnen ook
vegetarisch geserveerd worden.

Heb je een allergie? Vraag ons
naar de mogelijkheden.

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites en frisse salade

Voor de kleintjes
kids menu | 5.70
kroket, hamburger, kipnuggets of
frikandel. Met frites en appelmoes
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