Welkom...

Wat ﬁjn dat je er bent. Met trots presenteren wij onze authentieke menukaart, vol heerlijke,
verrassende en spannende gerechten. Voor de liefhebber hebben we een overheerlijk 3 gangen
‘Aan de Linde’s favorieten’ menu opgesteld. Voor 38,90 serveren wij 3 gangen met per gang de
keuze uit twee van onze meest favoriete gerechten.
Indien gerechten uit het menu vervangen worden voor andere gerechten, geldt de speciale
menuprijs niet. Advies? Ons personeel staat graag voor je klaar!

Aan de Linde’s favorieten
Voorgerecht

Level up

Pastrami van rund

Soja gel | wasabi crème | furikake |
kroketje van eend | sesam

Maak van het 3 gangen menu
een 4 gangen menu!

Hollandse garnalen cocktail

»

Little gem | cocktail schuim |
appel | komkommer & radijs

Linguini gebakken scampi

kreeftensaus | rucola & Parmezaan

Hoofdgerecht

+ 8.75 per persoon

Zeebaarsﬁlet

Aardappel mousseline | gepofte tomaat &
venkelsalade | saus van kafﬁr

Eendenborst

Sinaasappel saus | aardappel mousseline |
gegrilde courgette

Nagerecht

Wijntip!

Zomerse mango

Ons personeel geeft je graag
een suggestie over een wijn
die heerlijk samen gaat met
jouw gerecht

Mango mouse | witte chocolade ijs | schuim van
mango | rum caramel

Assortiment van kaas

(supplementprijs + 3.95)

Biertip!

4 kazen | notenbrood |
appelstroop & druiven

Houd je meer van bier?
Laat ons personeel je adviseren
over een bijpassend bier

VOORGERECHTEN
Rauw gemarineerde tonijn

15.25

Hollandse garnalen cocktail

13.25

Pastrami van rund

13.25

Steak tartaar Aan de Linde

14.75

Groente tempura

12.75

Tom Kha Kai soep

10.00

Pittige watermeloen | meloensoepje | vadouvan crème |
sushi rijst | zeewier krokantje
Little gem | cocktail schuim | appel | komkommer & radijs
Soja gel | wasabi crème | furikake | kroketje van eend | sesam
Krokantje van biet | dooier van scharreleitje | bieslook | unagi
Kaviaar van studentenkruid | geitenkaas mousse | tuinboon
Goed gevuld met kip | rode peper | bos ui

Oesters

Vers uit het homarium |
vinaigrette van frambozen
& sjalotjes | citroen

19.25

Beperkte voorraad,
vraag de bediening

Vegetarisch

HOOFDGERECHTEN
Gebakken kalfsoester & gelakte short rib

Bimi & gepofte tomaat | aardappel mousseline | jeneverbes schuim |
truffelsaus

27.25

Supplementen
(enkel in combinatie
met een hoofdgerecht)

Zeebaarsﬁlet

24.50

Entrecote van slagerij Keulen

27.50

Kommetje verse frieten
met mayonaise

3.95

Kabeljauw

24.50

Spaghetti alioli
(knoﬂook & olijfolie)

4.25

Eendenborst

23.75

Kommetje verse
seizoensgroente

4.75

Aardappel mousseline | gepofte tomaat & venkelsalade | saus van kafﬁr
Rozemarijn jus | aardappel mousseline | gepofte tomaat
Risotto lente ui | prei - kerrie saus | mosseltjes
Sinaasappel saus | aardappel mousseline | gegrilde courgette

Risotto met lente ui

Rivierkreeftjes | kreeftensaus | gegrilde courgette

23.75

Bieslook & citroen saus | ei | gegrilde courgette

21.75
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Bouillabaisse gemaakt van langoustine en kreeft
Goed gevuld met diverse soorten verse vis | scampi &
mosselen | toast & rouille

BISTROT menu
Hamburger “Aan De Linde”

18.25

Linguini scampi

21.30

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

Fijne lintpasta | gebakken scampi’s in een romige kruidensaus |
rucola & Parmezaan

Gegrilde kogelbiefstuk

19.95

Caesar salad

17.75

Salade gerookte zalm & scampi

17.95

Frieten | salade | huisgemaakte kruidenboter
óf bearnaise saus + € 1.00
Gemarineerde kip & bacon | gepocheerd scharreleitje |
ansjovis | Parmezaan
Gerookte zalm & scampi in knoﬂook | avocado

NAGERECHTEN
Gegrilde ananas met gebrande suiker

11.25

Mousse van limoncello

10.25

Zomerse mango

10.25

Kokos ijs | mouse van witte chocolade | kokos crumble
Cantuccini crumble | pistasche ijs | merengue limoncello
Mango mouse | witte chocolade ijs | schuim van mango |
rum caramel

Assortiment van kaas

4 kazen | notenbrood |
appelstroop & gedroogde vijgen

14.75

29.75

Chef’s

4 gangen menu
Maandag & dinsdag

32.75

Alleen te bestellen per gehele tafel.
Wekelijks presenteert ons keukenteam een nieuw verrassingsdiner.
Zo hoeft u niet te kiezen en bent u
verzekerd van 4 verﬁjnde gerechten. Een menu waarin het team al
haar creativiteit, enthousiasme en
liefde verwerkt. U weet zeker dat u
enkel het beste van Aan de Linde
eet!
Het geheel is niet te machtig en
komt in een prettig tempo aan
tafel. Het menu kan individueel
aangepast worden, geeft u gerust
aan als u allergieën of dieetwensen
heeft, of als er iets is dat u niet zo
lekker vindt.

Allergenen
Het is niet uitgesloten dat onze
gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Vraag ons
personeel naar de mogelijkheden.

OVERDAG BRASSERIE - ‘S AVONDS RESTAURANT | 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

