OVERDAG

vanaf 09:00

BOERENTOS TI

DRINK S
Melk - Karnemelk Weerribben

1.75

Met kaas, ham en/of tomaat

4.75

2.95 / 3.75

Tosti Caprese

6.75

Bosvruchten smoothie met vanille yoghurt

4.75

Tosti Chorizo

6.75

Smoothie van de dag

4.75

Sinaasappel-wortel-gembersap

4.25

L ANDBROOD van Menno

Big Tom rich and spicy bio-tomatensap

3.50

Jus d’orange

		

Agroposta bio-lemonade

in de smaken salie, vlierbloesem, citroen, lavendel en framboos

2.85

vanaf 10:00

12 uurtje:						
landbrood met ei-truffelsalade, kroket op brood en tomatensoep
9.75
12 uurtje vega:

landbrood me ei-truffelsalade, groentenkroket op brood en tomatensoep

9.75

Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

9.75

botanical rose lemonade met gember- en rozenextract

3.40

Rosbief met pesto, cherrytomaat en rucola

8.75

Fever Tree Indian Tonic

3.50

Brie honing, vijg en walnoten

8.75

Fever Tree Ginger Ale 				

3.50

Tonijn salade met ei en rode ui

8.00

Pita met falafel, hummus, feta en spinazie

8.75

Ei-truffel salade

7.00

Fentiman’s Rose Lemonade

ONTBIJ T

tot 16:00
5.75

Club sandwich classic 					
wit casinobrood met kip, spek, tomaat, ei en mayonaise
9.75

hangop met granola, jus d’orange, en koffie of thee naar keuze

9.75

Club sandwich zalm					
wit casinobrood met zalm, komkommer sla, mayonaise en avocadocrème
10.75

Croissant met boter en huisgemaakte jam 		

3.50

Wentelteefje met nutella, banaan en amandel		

7.50

Hangop met granola, fruit en honing 			

5.00

Ontbijt tot 10.00 uur croissant met jam, gekookt eitje,
jus d’orange, en koffie of thee naar keuze

Ontbijt Tafelberg croissant met jam, brood met spiegelei en spek

EITJE van de Lindenhoff

SOEP
Uiensoep met gegratineerd desembrood		

6.75

Tomatensoep met room en peterselie

6.25

Roerei of uitsmijter				

6.75

Brood met boter

Zalm					

3.10

Spek				

2.10

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00

Ham

2.10

				

Avocado

2.10

Kaas

1.20

Tomaat

1.00

Rosbief

2.10

WARME LUNCH

Classic caesar salade,

met krokante kippendijen, knoflook croutons, ansjovis en Parmezaan

Salade gerookte eendenborst

met eendenlever, kataifi, cranberry en balsamico

+ 2.00

10.50
11.50

K IDS LUNCH
2 Boterhammen met diverse zoete belegsoorten
(bruin/wit) 					

2.75

2 Boterhammen met jonge kaas (bruin/wit)

2.75

met kroepoek, frites en pindasaus

17.00

Kleine tosti met ham en/of kaas (bruin/wit)

3.75

Biefstuk brood, 150 gr ossenhaas met jus en wit casinobrood

18.50

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.75

2 Heeren van Loosdrecht kroketten met landbrood

8.75

Huisgemaakt ‘Broodje Bal’ met jus en wit casinobrood

7.75

Saté van Kippendijen

Classic hamburger van de Lindenhoff
met cheddar en salty chips

9.75

Falafel burger met yoghurt-citroensaus

8.75

Frites met huisgemaakte mayonaise

3.75

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

ZOE T
Femke’s appeltaart

3.95

Frambozen cheesecake

4.75

Blondie

3.75

Carrot cake

4.75

Gevulde speculaastaart
4.75
Glutenvrij gebak, 						
Vraag naar ons assortiment
4.75

