MENUKAART

VIS & VEGA
ZEEBAARSFILET / € 18,50

STARTERS KOUD
BROODPLANKJE / € 5,50
met lekkere smeersels

met tomaat en bosui

ZALMMOOT/ € 19,50

met ravigottesaus en groene asperges

PASTA MET 3 KAZEN / € 16,00
en groente

WRAP / € 6,50

met kaas en rauwkost

Rundercarpaccio / € 8,50

met Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en honing-mosterddressing

TRIO VAN VIS / € 12,50
verrassing van de chef

ONDER DE LINDEN PLANK / € 11,50 P.P.

samen genieten van een plank vol lekkers
(minimaal 2 personen)
Bovenstaande gerechten worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter

Soepen

quiche au chèvre / € 16,00

met courgette, ui, groene pesto en geitenkaas

Hoofdgerechten VLEES
Saté VAN DE HAAS / € 15,50
op eigen wijze gekruid

OSSENHAASPUNTJES / € 16,50

met champignon en ui in een
heerlijke rode wijnsaus

BLAKENVELDER STOOFPOTJE / € 17,50

MIXED GRILL QUATRO / € 19,50

met roggebrood en spek

STARTERS WARM
KASTANJECHAMPIGNONS / € 9,50
gevuld met boursin

STOOFPEER / € 10,50

gevuld met geitenkaas, walnoten en
honing
Het diner wordt geserveerd vanaf
17.00 uur
Deze gerechten zijn of kunnen ook
vegetarisch geserveerd worden
Heeft u een allergie of bent u een
kleine eter? Vraag ons naar de
mogelijkheden.

Spek, ui en champignons

Franse Schnitzel / € 16,00
Brie, honing en walnoten

Schnitzel Onder de Linden / € 16,50

Ham, kaas, tomaat, champignons en ui

bedekt met spinazie en mozzerella

DRENTSE MOSTERDSOEP / € 5,50

ERWTENSOEP / € 6,50

met saus naar keuze: (€ 1,50)
- Zigeunersaus
- Pepersaus
- Champignonroom saus
- Stroganoffsaus
- Pindasaus

KIPFILET / € 12,50

Soep van de dag / € 5,00

Deze soepen serveren wij met
brood en kruidenboter

Wiener Schnitzel / € 13,00

Boerenschnitzel / € 15,50

op eigen wijze bereid met aardappelpuree óf rijst

met gebakken spekjes en prei

SchnitzelS

ribeye, varkensoester, kippendij spies
en varkenshaas

EXTRA’S
gebakken aardappelen / € 1,75

ZOET & KOFFIE
VANILLE IJS MET SLAGROOM / € 4,50
DAME BLANCHE / € 7,00

met warme chocoladesaus

HETE LIEFDE / € 7,50

vanille ijs met warme vruchten in frambozensiroop

ADVOCAAT ROYAL / € 7,50
met stroopwafeltjes

STOOFPEER MET KARAMEL IJS / € 8,50
overgoten met een heerlijke
Franse kastanje likeur

WARME GROENTE VAN DE DAG / € 1,75

Crème Brûlée / € 8,50

HUISGEMAAKTE RABARBER / € 1,75

ITALIAN COFFEE / € 6,50

Al onze hoofdgerechten (behalve het stoofpotje) serveren wij met frites en een frisse
salade

SPANISH COFFEE / € 6,50
FRENCH COFFEE / € 7,00

VOOR DE KLEINTJES

IRISH COFFEE / € 7,00

Kroket, hamburger, kipnuggets of frikaNdel / € 8,00
met frites, appelmoes en een
kinderijsje na

Eet met papa en mama mee / € 11,50

keuze uit een kipfilet, kipschnitzel of
saté van de haas

www.hotelonderdelinden.nl
/hotelonderdelinden

