AVOND
vanaf 17:30

VOORGERECHTEN

VEGE TARISCH

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

10.50

Zalmterrine met waterkers, venkel, foreleitjes en blini

9.50

Warme Geitenkaas

Ricotta ravioli

met groene asperges, roodlof, rucola, walnoot, pesto en parmezaan

Geroosterde groenten

met haloumi, hummus, dukkah em gepofte kikkererwten

14.50
14.50

7.50

met vijgen en honing

Pasteitje ‘Het originele Koningshapje’

met kipragout en champignons 				

Geroosterde zomer biet					
met bramen, Blauw Klaver, basilicum en aceto dressing

Proeverij zalmterrine, warme geitenkaas, carpaccio en een soepje

7.00

K IDS

8.50

Classic hamburger Lindenhoff met kaas (100 gr.)

7.50

Vis van de dag (100 gr)

9.50

Spaghetti pomodoro

7.50

Appelmoes

1.50

Kids ijsbeker

3.25

Nice ijs op een stokje aardbei of peer

2.50

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.50

10.50

SOEP
Soep van de dag

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

5.50

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00

BIJGERECHTEN

Quinoa salade

Groene salade

3.50

8.00

Seizoensgroenten

3.50

8.50

Friet met huisgemaakte mayonaise

3.50

Brood met kruidenboter of huisgemaakte aioli

3.75

met gele en paarse peen, sinaasappel, amandelen en ricotta

Caesar salade met krokante kippendijen 			
met croutons , Parmezaanse kaas en ansjovis

Spinazie salade

9.50

met vijgen, pecannoten, granaatappelpitten en balsamico

VIS

TA AR TEN EN TOE TJES

Gebakken dorade

19.50

met Le Puy linzen, antiboise en venkelsalade

Vis van de dag 			

VLEES

dagprijs

Dame Blanche met chocoladesaus en slagroom

6.00

Dame Fraise met verse aardbeien en slagroom

6.00

Cheesecake met frambozensorbet

6.25

Chocolade fondant met vanille-roomijs

6.00

Coupe Applecrumble 					

van de Lindenhoff

Steak met seizoensgroenten, kruidenboter, pepersaus of bearnaise en friet
Ribeye

19.50

Tournedos

22.50

Saté van Kippendijen met sjalot, uitjes, limoen,
zoetzure komkommer, kroepoek, friet en pindasaus

Karamelijs, applecrumble, slagroom en boerenjongens

6.75

Boerenkazen met notenbrood en appelstroop

9.00

Thee of Café complet 					
Thee of koffie naar keuze voorzien van diverse lekkernijen

16.50

Classic hamburger van de Lindenhoff			
met kaas, salade en friet (medium geserveerd)
14.50
Gebakken eendenborst		

			
19.50

met truffelaardappel, seizoensgroenten en ahornjus

Iberico bavette met gebakken spinazie,
bloemkool, polenta en jus de veau

18.50

TAFELBERG drink- & eetgelegenheid,
Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum

6.50

