MENUKAART
STARTERS KOUD
BROODPLANKJE / 5,75
met lekkere smeersels

vitello tonnato / 8,50

de Italiaanse klassieke versie van carpaccio met
tonijnmayonaise

bietencarpaccio / 8,25

VIS & VEGA
mahi mahi met ravigottesaus / 17,50
dé goudmakreel die je geproefd moet hebben

RED SNAPPER met tartaarsaus / 17,00
baarsachtige vis vol van smaak

Goudse kaasschnitzel / 16,50
met cranberrycompôte

macaronischotel / 15,50

gevuld met groentes en bedekt met een laagje
mozzarella

ouderwets lekker en fris

ONDER DE LINDEN PLANK / 12,50 P.P.
samen genieten van een plank vol lekkers
(minimaal 2 personen)

STARTERS WARM
gebakken CHAMPIGNONS / 6,50
in een jasje van bierbeslag (met kloflooksaus)

panga-zalmrolletjes / 8,50
geserveerd op een dille-roomsaus

Soepen
Soep van de dag / 5,25
DRENTSE MOSTERDSOEP / 5,75

met room, gebakken spekjes en prei

Hoofdgerechten VLEES
MAISKIPFILET Met gebakken
vruchtjes / 16,50
verrassend lekker zacht en fris

Saté VAN DE HAAS op eigen wijze
gekruid / 17,50

onze specialiteit, heerlijk mals van smaak

OSSENHAASPUNTJES / 19,50

met champignon en ui in een heerlijke rode
wijnsaus

spareribs / 17,50

Deze gerechten zijn of kunnen ook
vegetarisch geserveerd worden.
Heeft u een allergie of bent u een
kleine eter? Vraag ons naar de
mogelijkheden.

Zigeunersaus, Pepersaus, Champignonroomsaus,
Stroganoffsaus of Pindasaus (1,50 extra)

boerenschnitzel / 17,50
met spek, ui en champignons

franse schnitzel / 18,00
met brie, walnoten en honing

schnitzel onder de linden / 18,50

De hoofdgerechten en schnitzels worden

geserveerd met frites en frisse salade.

ZOET & KOFFIE
salted caramel parfait / 8,50
met een witte chocoladetopping

crème brûlée / 8,50
DAME BLANCHE / 7,50

met warme chocoladesaus

een aanrader, lekker mals en heerlijk gekruid

vanille ijs met slagroom / 4,50

MIXED GRILL QUATRO / 24,50

sorbet / 9,50

sparerib, varkenshaas medaillons, stroganoff
spies, lamskotelet

frisse zomersorbet met mango ijs en
bosvruchtencompôte

ITALIAN COFFEE / 7,75

EXTRA’S
gebakken aardappelen / 1,75
WARME GROENTE VAN DE DAG / 1,75
HUISGEMAAKTE RABARBER / 1,75

Het diner wordt geserveerd vanaf 17.00 uur

Wiener SCHNITZel met saus naar
keuze / 15,00

met ham, kaas, tomaat, champignons en ui

verrassend anders, een bron van vitaminen en
mineralen

ardennerham met meloen / 7,75

SchnitzelS

SPANISH COFFEE / 7,75
FRENCH COFFEE / 8,25
IRISH COFFEE / 8,25

VOOR DE KLEINTJES
Kroket, hamburger, kipnuggets of
frikaNdel / 5,50
met frites en appelmoes

eet met papa en mama mee / 12,50

keuze uit schnitzel junior of twee vleessoorten
van de mixed grill quatro

www.hotelonderdelinden.nl
/hotelonderdelinden

