BOEREN
BOTERHAMMEN

BOURGONDISCH
BOLLETJE

TOASTED
SANDWICH

Van 11:00u tot 16:30u

Van 11:00u tot 16:30u

Van 10:00u tot 16:30u

Carpaccio Black Angus		

12.25

Club sandwich kip		

11.95

Truffel crème | gebrande pijnboompitten
| rucola & Parmezaan
Gerookte kip | bacon | gekookt ei |
cocktailsaus

Sandwich tonijnsalade		

Huisgemaakte tonijnsalade |
kappertjes | cocktailsaus

Club sandwich gerookte zalm
Gerookte zalm| komkommer |
avocado | citroen crème

9.00

12.95

Hummus		

10.50

Lauwwarm geroosterde groentjes | feta

Gezond

ook

9.25

Ham & kaas | eitje | tomaat & komkommer

Ossenworst			

8.75

Pittige ‘CAESAR’		

11.50

TWISTED tosti

Ham & kaas | kleine salade

Uitbreiden met

Soep up!		

4.50
Breid je lunch uit met een kleine
soep naar keuze

EITJES

ONTBIJT

Van 10:00u tot 16:30u

Van 10:00u tot 12.00u

ham, kaas of bacon		

Omelet op boerenbrood | 3 eitjes		
Uitbreiden met
		

kaas & bacon			
geroosterde groentjes		

9.00

+0.75

10.25

+2.00
+2.50

Brioche brood | Hollandaise saus | Serranoham
Brioche brood | Hollandaise saus | gerookte zalm

+1.50

Ontbijt Aan de Linde				

12.95

Frans ontbijt					

8.95

Gepocheerd eitje op brioche | croissantje met ham & kaas
pancakes met maple syrup | Griekse yoghurt met
granola & fruit
Croissantje jam & boter | boerenbrood | spiegeleitje

Eggs benedict 			

8.75

Abrikozen | tijm | kleine salade

Al onze broodgerechten kunnen ook glutenvrij bereid worden

Uitsmijter op boerenbrood | 3 gebakken eitjes

6.00

Tosti geitenkaas		

Amsterdamse uitjes | augurk | mosterd
crème
Gemarineerde kip | cajunmayo |
romaine sla

ook

10.00
13.50

SALADES

SOEPEN

Van 11:00u tot 16:30u

Van 11:00u tot 16:30u

Caesar salad					

17.00

Tomatensoep					

7.50

Salade gerookte zalm & scampi			

17.95

Franse uiensoep				

9.25

Salade gegrilde watermeloen			

16.75

Tom kha kai soep				

8.75

Gemarineerde kip | bacon | scharrelei | ansjovis | Parmezaan
Gerookte zalm & scampi in knoflook | avocado
Gegrilde watermeloen | feta | groentjes

Gepofte tomaatjes | room
Gegratineerd met kaas

Rijkelijk gevuld met kip | taugé

Dagkaart tot 16.30 uur - Zie ook de achterzijde!

DAGKAART | ETEN

LUNCHGERECTEN
Van 11:00u tot 16:30u
2 rundvlees kroketten			

9.90

Naanbrood met falafel				

12.25

Boerenbrood | mosterd crème

Geroosterde groentjes | hummus | feta

Zomerse quiche				

11.75

Kippenpasteitje				

13.50

Vis plankje 			

14.00

Prei | feta | doperwtjes | citroen crème
Friet & mayo | kleine salade

Scampi in knoflookroomsaus | gerookte zalm & 
tonijnsalade | calamaris | toast & tzatziki

12 uurtje Aan de Linde

		

ook

Tomatensoep met room | kleine zomerse quiche óf
boerenbrood kroket | boeren bruin brood ham & kaas

11.50

Lunchplank Aan de Linde			

13.95

Carpaccio van Black Angus			

14.95

Tom kha kai soep met kip | boeren bruin brood met
carpaccio & truffel crème | boeren bruin brood met
tonijnsalade en kappertjes
Rucola & Parmezaanse kaas | pijnboompitjes |
boerenbrood & kruidenboter

BISTROT MENU
Vanaf 12u

Hamburger “Aan De Linde”			

18.25

Gegrilde kogelbiefstuk				

19.95

Linguini all’Arrabiatia				

21.30

Daghap

13.50

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

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

Frieten | salade | huisgemaakte kruidenboter
óf bearnaise saus + € 1.00

			

Kijk op de krijtborden voor de daghap van deze week,
of informeer bij ons personeel

BORREL & BITES
Breekbrood Aioli 			

5.75

Rundvlees bitterballen			

5.75

Gemarineerde olijven

8 stuks | mosterd crème

Calamaris 				

6.50

Huisgemaakte tzatziki

Bruschetta tomaat & basilicum			
Uitbreiden met
		

Serranoham & truffel crème
Gerookte zalm & citroen crème

10.25

+ 1.50
+ 3.25

Nacho’s ‘Aan de Linde’				

9.75

Limburgse plank				

14.50

Borrelplank ‘Mix it Up’				

19.75

Creme fraiche | gerookte kip | avocado |
tomatensalsa | met kaas overbakken

Cervelaat | kaasblokjes | bitterballen met mosterd | augurk

Bruschetta tomaat & basilicum | calamaris | hummus &
geroosterde groentjes | kaasjes | ossenworst & Amsterdamse
uitjes | Serranoham | breekbrood & dipjes

DAGKAART | ETEN

