BROODJES & SANDWICHES

LUNCHGERECHTEN

Op vers ambachtelijk brood van de bakker.
Carpaccio grass fed Black Angus

Najaarsquiche

Pompoen | spekjes | bospaddenstoelen

11.95

Truffelcrème | gebrande pijnboompitten | rucola | parmezaan

Zacht gegaarde zalmsalade

Dille crème | rode uien compote |
zoetzure komkommer | jonge mesclun

10.75

Flammkuchen Funghi

Bospaddenstoelen | Serranoham | mozzarella

Kippenpasteitje

Rijkelijk gevuld kippenpasteitje | frietjes | salade

11.25
9.75
13.50

Tonijnsalade

8.75

Gebakken scampi’s met zachte knoflookroomsaus

Pulled pork

9.95

Bloedworst authentiek

10.75

Bloedworst Aan de Linde

12.75

12-uurtje

11.00

Cocktailsaus | komkommer | cherry tomaatjes

Langzaam gegaard Kuusj varken | rode kool salade |
gebrande pinda’s | mosterd crème

Zacht gegaarde rosbief van het Limousin rund

10.25

Bietjes | gel van pompoen | vijgen | jonge mesclun

3 kazen met een compôte van mango

Gorgonzola | brie | Gouda kaas | jonge mesclun

Tosti New Style

Opgerolde tosti gevuld met ham & kaas

11.25
6.00
11.25

Clubsandwich geitenkaas

11.25

Tomaat| komkommer| heuvellandspek | cocktailsaus

Slagerij ‘Keulen’ | met appeltjes | roggebrood | appelstroop

Brioche brood | appel | spek | zuurkool | calvadosjus

Tomatensoep met room en basilicum olie |
kleine najaarsquiche met pompoen, champignons en spek
of bourgondische kroket | 1 snee boerenbruin brood met
achterham & jong belegen kaas

Egg benedict

Clubsandwich Hoevekip

9.95

Snee vloerbrood | jonge mesclun salade

Brioche brood | Hollandaise | sla | krokante serrano ham

Egg Benedict zalm

Brioche brood | gerookte zalm | Hollandaise | spinazie

9.25
12.75

Mesclun | komkommer | rode biet | honing

Sandwiches kunnen glutenvrij

+ 1.50

EIERPANNETJES
Grieks eierpannetje met feta en olijven
Vloerbrood | mesclun salade

SOEPEN
Zachte tomatensoep

7.50

Franse uiensoep

9.25

Grootmoeders ertwensoep

9.75

Gepofte tomaatjes | basilicum olie | room

Met oude kaas gegratineerd

Rookworst | roggebrood | katenspek

Zachte biologische Hokaido pompoensoep
Gekonfijte eendenbout | shiitake paddenstoel |
walnotenpesto

Eierpannetje met kaas & bacon

10.50

Eierpannetje met gerookte zalm

11.25

Vloerbrood | mesclun salade

Vloerbrood | mesclun salade

Dagkaart tot 17.00 uur
9.75

9.95

Zie ook de achterzijde!

DAGKAART | ETEN

MAALTIJDSALADES
Carpaccio grass fed Black Angus

15.00

Sashimi van tonijn 0° - 20° celsius

19.00

Truffel crème | gebrande pijnboompitten |
rucola | parmezaan

Ratatouille | wakame | gefrituurde zeekraal | tataki-gel

Vijgensalade

16.00

Ceasar salad

16.50

Blauwe kaas | bulgur | pompoen gel

Hoevekip | spekjes | biologisch scharrelei |
ansjovis | parmezaan

Tafelbrood

4.75

Pannenkoekje van rode biet

9.75

Rundvleesbitterballen

5.50

Geitenkaasparels met honing | radijs | rucola |
aceto balsamico

Met Limburgse mosterdsaus

Bruchetta met gebakken champignons
Gebakken uien | Serranoham | parmezaan

vanaf 12 uur
de gehele dag !

Coq au vin
17.50

HAPJES EN TAPAS
“Sour” crème dip | dip van gepofte bieten |
kruidenboter | olijven

M e nu
Bistrot

10.75

Kip op klassieke Franse wijze |
champignons & kruiden |
klaargemaakt in een
gebonden rodewijsaus

Hamburger “Aan De Linde”
18.25

Bladerdeeg gebakje met brie
Brocolli | cashewnoten | crème fraiche

9.75

Nachos

4.75

200 gram puur rundvlees | spek |
gesmolten cheddar &
knapperige bacon | burgersaus |
tomaat, augurk & kropsla | frieten

15.75

Linguini “Arrabiata”
20.75

15.75

Fijne lintpasta | gebakken scampi’s
in een kruidige tomatensaus |
rucola | Parmezaan

12.85

Gegrilde biefstuk
19.50

Guacamole | tomatensalsa

TAPASSCHOTEL
Tapas “Aan de Linde”

Kleine ceasar salade | bruchetta rosbief |
wildterrine met ganzenlever | hartige uien popcorn |
gegratineerd stokbroodje met pesto en kaas

Tapas “Taste”

Zalmsalade met een uien compote |
geitenkaas vijgen salade met walnootjes |
pulled pork met soja crème | gebakken scampi’s in
knoflookroomsaus | brood met kruidenboter

Limburgse “Plank”

Limburgse cervelaat I kaasblokjes I
bitterballen met Limburgse mosterd | augurk

LEGENDA

Beurre de Paris
frieten
salade

Vegetarisch gerecht
Vraag naar de allergenenkaart

DAGKAART | ETEN

