
Starters koud Vis & Vega

Soepen

Starters warm

7.50 
 
 

8.20 
 
 
 

9.00 
 
 

7.50 
 
 

12.60  p.p

5.50 
 

6.00 

7.50 
 
 
 

8.50 
 
 
 

5.50

17.50 
 
 

19.00
 
 

15.50

16.00

Broodplankje  
met 3 huisgemaakte smeersels

Carpaccio
van Angus rund met o.a. pesto 
dressing en Parmezaanse kaas

Zalmtartaar
gerookte zalm op knapperige 
toast 
 
Insalata caprese
met mozzarella, tomaat en 
basilicum

Onder de Linden plank
samen genieten van een plank 
vol lekkers (vanaf 2 personen)

Soep van de week

Drentse mosterdsoep
naar het geheime recept van 
opa Wim

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

Gamba spies
in knoflook gebakken gamba’s 
met aïoli dip

Farinata
een aanrader, met peer en 
geitenkaas

Zeebaarsfilet
met bieslookboter

Zalmfilet
onze vistip!

Groentecurry
in kokos en kerriesaus met 
witte rijst

Zoete paprika
gevuld met diverse kazen en 
courgette

Vlees & Schnitzels
Entrecôte
met gebakken champignons en 
ui, geflambeerd in Calvados

Saté van de haas op eigen 
wijze gekruid
onze specialiteit

Stoverij van kip
een stoofpotje met ‘hete’ kip en 
groenten

Varkenshaas
met trappistensaus

Spareribs
een aanrader, lekker mals en 
heerlijk gekruid

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

Boerenschnitzel
met spek, ui en champignons

Italiaanse schnitzel
met mozzarella, tomaat en 
prosciutto

Schnitzel onder de Linden
met ham, kaas, tomaat, 
champignons en ui

20.50 
 
 

18.00
 
 

16.50

17.50

18.50

15.00

17.50

18.00

18.50HET DINER WORDT
GESERVEERD  
VANAF 17:00 UUR

Onze hoofdgerechten worden 
geserveerd met frites en frisse salade.Deze gerechten zijn of kunnen 

ook vegetarisch geserveerd 
worden.

Heb je een allergie? Vraag ons 
naar de mogelijkheden.

Voor de kleintjes
5.70Kids menu

kroket, hamburger, kipnuggets 
of frikandel. Met frites en 
appelmoes

BEN JE EEN KLEINE ETER? 
LAAT HET ONS WETEN!

Extra’s
2.00 

 
2.00

 
2.00

2.00

Gebakken aardappelen

Warme groente van de dag

Huisgemaakte rabarber

Sauzen
keuze uit: zigeunersaus, 
pepersaus, champignon- 
roomsaus, stroganoffsaus of 
satésaus

Zoet & Koffie
10.50 p.p 

 

7.50 
 

8.50

7.50

8.25

7.75

8.50

Onder de Linden dessert
samen genieten van hartig en 
zoet (vanaf 2 personen)

Dame blanche

Zomersorbet

Koffie compleet
met twee friandises en 
koffieboontjes

Irish coffee
met whiskey

Italian coffee
met amaretto

Brazilian coffee
met Grand Marnier & Tia Maria



Broodspecialiteiten koud

Tosti’s

10.40 

 
10.40 

6.80 
 
 

8.00
 
 

7.60 

4.70 
 

5.70

Gerookte zalm
met komkommer, tomaat en 
kappertjes

Carpaccio
van Angus rund met pestodressing

Gezond
met sla, ham, kaas, salami, rode ui, ei en 
komkommer

Brie
met walnoten en honing

Beenham
met sla en honingmosterdsaus

Triple tosti ham en kaas

Triple tosti hawaii

Pannenkoeken
7.00

8.00

9.50

14.00

9.00

Wienerschnitzel

Huisgemaakte gehaktbal

Broodspecialiteiten warm

Onze broden zijn vers gebakken baquettes, keuze uit wit of 
meergranen

Soepen
6.00

5.50

Drentse mosterdsoep
naar het geheime recept van opa Wim

Soep van de week

Eiergerechten
8.50

9.50

Uitsmijter met ham en kaas

Boerenomelet

Naturel

Ham, spek of kaas

Spek, ham, ananas en gesmolten kaas

Salades
Rijk gevulde maaltijdsalade, keuze uit:

- caprese
- gerookte zalm
- geitenkaas

14.70

Plates met frites en salade

7.00

6.00

6.00

2.00

Huisgemaakte gehaktbal

2 vleeskroketten

2 frikandellen

Meerprijs voor frites in plaats van brood

Plates met brood

13.40

 

18.00

14.60

12-uurtje
Drentse mosterdsoep, broodje kroket, 
uitsmijtertje en bolletje salade

Saté van de haas op eigen wijze 
gekruid
met frites en salade

Robuuste Angusburger
met frites en salade

Onder de Linden specials

Deze gerechten zijn of kunnen ook vegetarisch 
geserveerd worden.

Heb je een allergie? Vraag ons naar de 
mogelijkheden.

LUNCHGERECHTEN WORDEN GESERVEERD 
VAN 12:00 TOT 16:00 UUR


