AVOND

vanaf 17:00

VOORGERECHTEN

VEGE TARISCH

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

10.75

Falafel burger met yoghurt-citroensaus en frites

14.75

Graved Lax met komkommer en dille		

10.75

Thaise kokos curry met boksoi, edamame, cashew en rijst

17.50

Venkelkoekjes met sla, abrikoos, feta en pitten

7.75

Kaasfondue met brood en groenten

19.00

Geroosterde biet met braam, basilicum en Blauw Klaver

9.00

Carpaccio van Portobello met basilicum, grissini en burrata

9.75

K IDS

Viskoekjes met huisgemaakte soja dip en kroepoek

8.50

Classic hamburger Lindenhoff met kaas (100 gr.)

7.75

Kibbeling

8.75

Proeverij van voorgerechten

combinatie van vis, vlees en vegetarisch

10.75

SOEP
Uiensoep met gegratineerd desembrood		

6.75

Tomatensoep met room en peterselie

6.25

met krokante kippendijen, knoflook croutons, ansjovis en Parmezaan

Salade gerookte eendenborst

met eendenlever, kataifi, cranberry en balsamico

Pasta pesto

7.75

Kids Nice ijs

2.75

Kids ijsbeker

3.50

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.75

Appelmoes

1.75

BIJGERECHTEN

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00
Classic caesar salade,

met ravigotte, frites en sla

10.50

11.50

Groene salade

4.00

Seizoensgroenten

3.75

Frites met huisgemaakte mayonaise

3.75

Brood met kruidenboter en aioli

3.25

TA AR TEN EN TOE TJES

VIS
Vis van de dag 			

VLEES

dagprijs

Speculaas parfait met krokante taaitaai en sinaasappel

6.25

Frambozen cheesecake met frambozen sorbet

6.50

Crème brûlee

6.50

Coupe applecrumble					
van de Lindenhoff

Steak

met groene groenten, jus de veau en frites

Bavette

19.95

Tournedos

25.50

Saté van kippendijen

met kroepoek, frites en pindasaus

Karamelijs, applecrumble, slagroom en boerenjongens

6.75

Tiramisu, mascarpone en lange vingers

5.50

Café complet , huisgemaakte zoetigheden

6.50

Boerenkazen met notenbrood en appelstroop

9.50

17.00

Classic hamburger van de Lindenhoff			
met cheddar, salade en frites (medium geserveerd)
15.75
Wildstoof

met huisgemaakte friet en rode kool

Kalfssukade			

met pruimen, bier, zoete aardappelpuree en groene kool

16.50
19.00

Viore is een stichting voor iedereen die in aanraking komt met
kanker. Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook als iemand in je
directe omgeving met kanker is geconfronteerd.
Zou u Voire willen steunen? Dan kan dat door een vrijwillege
donatie van 50 cent bij het bestellen van een karaf kraanwater.
TAFELBERG drink- & eetgelegenheid,
Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum

