
Starters koud Vis & Vega

Starters warm
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Broodplankje  
met lekkere smeersels

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

Insalata
een carpaccio van gele en  
rode biet. Bron van vitaminen  
en mineralen 
 
Visduet
duet van forel en zalm met 
avocadohummus en kappertjes

Onder de Linden plank
samen genieten van een plank 
vol lekkers

Drentse mosterdsoep
naar het geheime recept van 
opa Wim

Soep van de week

Bruschetta
met tomaat, ui, basilicum, 
knoflook en olie

Oosterse gamba’s
geserveerd met zoetzure 
groentes

Farinata
een aanrader! Met peer en 
geitenkaas

Snoekbaarsfilet
met garnalensaus

Zalmfilet Indian mystery
in een kerrie- 
kokosmarinade

Milde curry   
met pompoen, ui, paprika, 
spinazie, linzen, tomaat, 
kokosmelk en cashewnoten

Groentequiche  

Vlees & Schnitzels
Ossenhaaspuntjes
met champignon en ui,  
overgoten met rode wijnsaus

Saté van de haas op eigen 
wijze gekruid
onze specialiteit

Kip op de plank
kippensparerib, kippenhaasje, 
kippendijspies, kippenvleugel

Spareribs
een aanrader, lekker mals en 
heerlijk gekruid

Varkenshaas
gevuld met spinazie en 
mozzarella

Runderstoof
op Italiaanse wijze bereid 

Boerenschnitzel
met spek, ui en champignons

Schnitzel Onder de Linden
met ham, kaas, tomaat, 
champignons en ui
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HET 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.

Extra’s
2.25

 
2.25

 
2.25

2.25

Gebakken aardappelen

Warme groente van de dag

Huisgemaakte rabarber

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

Zoet & Koffie
7.50
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7.50
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Dame Blanche
met warme chocoladesaus

Crème Brulée

Cheesecake verrassing

Parfait met 
bosvruchtenmix 

Koffie compleet
met twee friandises en 
koffieboontjes

Irish coffee
met Jameson whiskey 

Italian coffee
met amaretto

Brazilian coffee
met Grand Marnier & Tia Maria

Voor de kleintjes
6.20Kids menu

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


