OVERDAG
vanaf 09:00

BOERENTOSTI

DRINKS
Melk - Karnemelk
Verse jus d’orange

1.75
		

2.95 / 3.75

Bosvruchten smoothie met yoghurt

4.50

Smoothie van de dag

4.50

Sinaasappel-wortel-gembersap

4.00

Big Tom rich and spicy bio-tomatensap

3.25

Agroposta bio-lemonade

2.75

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

Fentiman’s Rose Lemonade

botanical rose lemonade met gember- en rozenextract

3.25

Fever Tree Indian/Mediterrenean Tonic

3.50

Fever Tree Ginger Ale 				

3.50

ONTBIJT

tot 16:00

Met kaas, ham en/of tomaat

4.50

Tosti Caprese

6.50

Tosti Prosciutto

6.50

L ANDBROOD van Menno

vanaf 10:00

12 uurtje:						
landbrood met Vinkethaler kaas, kroket op brood en tomatensoep
9.50
12 uurtje vega:

landbrood me Vinkethaler kaas, groentenkroket op brood en tomatensoep

9.50

Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

9.50

Rosbief met Parmezaan, tomaat, rucola en pesto

8.50

Vinkethaler kaas sla, muhamara, kiemen en walnoten

7.50

Makreel salade met venkel

9.50

Pita met

en rode ui

falafel, hummus, feta en rode ui

8.50

5.50

Club sandwich classic 					
wit casinobrood met kip, spek, tomaat, ei en mosterdmayonaise
9.50

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

9.50

Club sandwich zalm					
wit casinobrood met zalm, komkommer sla, mayonaise en avocadocrème
10.50

Croissant met boter en huisgemaakte jam 		

3.25

American pancakes met aardbei, crème fraiche en amandel

8.50

SOEP

Hangop met granola, fruit en honing 			

4.50

Soep van de dag 		

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

6.00

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

Brood met boter

Roerei of uitsmijter				

6.50

Zalm					

3.00

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00

Spek				

2.00

Salade met krieltjes (vegan)			

Ham

2.00

				

Avocado

2.00

Kaas

1.00

Tomaat

1.50

Rosbief

2.00

met pecannoten, radijs, edamame, mosterd-ahorndressing

prosciutto
Wilde tomaten: coeur de boeuf, kumato en gele cherry
met basilicum, feta en pestodressing			

Salade Riche

met gerookte zalm, Hollandse garnalen, rivierkreeftjes en cocktailsaus

+ 2.00

8.50
+ 2.00
9.50
13.50

WARME LUNCH

KIDS LUNCH

Saté van Kippendijen

2.50

met kroepoek, frites en pindasaus

16.50

2 Boterhammen met diverse zoete belegsoorten
(bruin/wit) 					

Biefstuk brood, 150 gr ossenhaas met jus en wit casinobrood

17.50

2 Boterhammen met jonge kaas (bruin/wit)

2.50

2 Heeren van Loosdrecht kroketten met brood

8.50

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

3.50

Huisgemaakt ‘Broodje Bal’ met jus en wit casinobrood

7.50

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.50

met cheddar en salty chips

9.50

Falafel burger met yoghurt-citroensaus

8.50

ZOET

Frites met huisgemaakte mayonaise

3.50

Classic hamburger van de Lindenhoff

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

Femke’s appeltaart

3.75

Frambozen cheesecake

4.50

Ganache taart

4.00

Carrot cake of almond lemoncake
4.50
Glutenvrij gebak, 						
chocolade-sinas taart of choco cake
4.50

AVOND
vanaf 17:30

VOORGERECHTEN

VEGETARISCH

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

10.50

Falafel burger met yoghurt-citroensaus en frites

14.50

Zalm tataki met sesam, ponzu en wakame 		

9.50

Moorse stoof met aubergine, rode ui couscous en yoghurt

17.50

Venkel koekjes met sla, abrikoos, feta en pitten

7.50

Geroosterde bospeen met

15.50

Burrata met

9.50

braam, basilicum en gerookte eendenborst

Fritto misto vegetariano met hummus en aioli

7.50

Coquilles met courgette spaghetti

10.50

Proeverij van voorgerechten

10.50

combinatie van vis, vlees, vegetarisch

SOEP
Soep van de dag

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

6.00

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00

fregola, dadels en geitenkaas

KIDS
Classic hamburger Lindenhoff met kaas (100 gr.)

7.50

Kibbeling

8.50

met ravigotte, frites en sla

Pasta pesto

7.50

Kids Nice ijs

2.50

Kids ijsbeker

3.25

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.50

Appelmoes

1.50

BIJGERECHTEN

Salade met krieltjes (vegan)			

8.50

met pecannoten, radijs, edamame, mosterd-ahorndressing

prosciutto

+ 2.00

Wilde tomaten: coeur de boeuf, kumato en gele cherry
met basilicum, feta en pestodressing

9.50

Salade Riche

Groene salade

3.75

Seizoensgroenten

3.50

Frites met huisgemaakte mayonaise

3.50

Brood met kruidenboter en aioli

3.75

met gerookte zalm, Hollandse garnalen, rivierkreeftjes en cocktailsaus 13.50

TA ARTEN EN TOETJES

VIS
Hele forel

21.50

met zeekraal, beurre blanc, peterselie, amandel en gnocchi

Vis van de dag 			

VLEES

dagprijs

Huisgemaakte wafel met vanille ijs en chocoladesaus

6.00

Frambozen cheesecake met frambozen sorbet

6.25

Eton mess met merengue, aardbeien en room

6.50

Coupe applecrumble					
van de Lindenhoff

Steak

met groene groenten, kruidenboter, pepersaus of bearnaise en frites

Bavette

19.50

Tournedos

24.50

Saté van kippendijen

met kroepoek, frites en pindasaus

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

Speenvarken koteletten

met couscous, granaatappel, munt, citroen, feta en salsa verde

Steak tartare			

met pommes pont-neuf, truffelmayonaise en geconfijt eigeel

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

16.50
15.50
21.50
18.50

Karamelijs, applecrumble, slagroom en boerenjongens

6.75

Lemon merengue, lemon curd, merengue en crumble

5.50

Boerenkazen met notenbrood en appelstroop

9.00

