PIZ Z A
Margherita

met tomatensaus, buffelmozzarella en basilicum

Tartuffo

VOORGERECHTEN
Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas
Vitello tonato

met kappertjes en tonijnmayonaise

Lams Kebab

met Marokkaans platbrood, humus, yoghurt, komkommer, rode ui en mint

Geschroeide zalm met een kruiden- yuzu saus

met uiensaus, prosciutto, Parmezaan, truffelcrème en rucola

10.50
9.50
8.50
10.50

Salami

met tomatensaus, salami, mozzarella en rucola

Verdure

met olijfolie, courgette, Parmezaan, rode ui, kappertjes en rucola

Spicy Gamba

met tomatensaus, mozzarella, gamba’s en basilicum

Zalm

met spinazie en creme fraîche

Burrata

met wilde tomaten, basilicum en balsamico

Toast paddenstoelen en truffel-ricotta
Proeverij van voorgerechten
combinatie van onze voorgerechten

10.50
8.50
10.50

SOEP

Prosciutto

met tomatensaus, mozzarella, prosciutto en rucola

10.50
15.50
13.50
12.50
15.50
14.50
14.50

K IDS
Classic hamburger van de Lindenhoff met cheddar (100 gr.)

7.75

Pizza bambino kinderpizza uit de houtoven

8.50

Paprikasoep

6.75

Kibbeling met bio-frites en crudité

8.75

Wortel-kokos curry soep

6.75

Pasta met tomatensaus

7.75

Snoep groenten

3.50

Kids ijsbeker

3.25

Appelmoes

1.50

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00
Salade Caesar

met krokante kippendij, ei en ansjovis-dressing

Salade met gerookte zalm
met udon noedels, spinazie en avocado

Salade Geitenkaas

met courgette linten, haricotvets en biet

10.50
12.50

BIJGERECHTEN

11.50

Groene salade

3.75

Seizoensgroenten

4.50

VIS

Crudité

Doradefilet

met witlof-venkel-linzen salade

Vis van de dag 			

VLEES

21.50
dagprijs

Steak

met seizoens-groenten, pastinaakcrème, jus de veau en bio-frites

Bavette

19.95

Tournedos

25.50

met kroepoek, bio-frites en pindasaus

17.00

Classic hamburger van de Lindenhoff			
met cheddar, salade en bio-frites (medium geserveerd)
16.00
Rendang

met rijst, tauge, boontjes en een heet ei

Iberico filet

met polenta, frisse doperwtencrème en tuinbonen

18.50
20.50

VEGE TARISCH
Kaasfondue

met brood en groenten		

Geroosterde aubergine gevuld met aubergine, rode ui,
yoghurt, granaatappel, koriander en munt

Shakshuka 				

met spinazie, zwarte olijf, bulgur, gefrituurde kikkererwten en plat brood

4.50

Bio-Frites met huisgemaakte mayonaise

4.50

Brood met kruidenboter en aioli

3.75

TA AR TEN EN TOE TJES

van de Lindenhoff

Saté van kippendijen

Radijs, witlof, mini komkommer en cherry tomaat

19.00
17.50
18.50

Frambozen cheesecake met frambozen sorbet

6.25

Panna cotta met aardbeien

6.50

Ganache

van pure chocolade met witte chocomouse en aardbeien

7.00

Appelcrumble met vanille ijs

6.50

Crème brûlée met sereh en gember

6.50

Boerenkazen met notenbrood en appelstroop

9.50

Dame blanche

6.95

Cafe complet

6.95

TAFELBERG drink- & eetgelegenheid — Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum — 035 5383975

AVOND VANAF 17:30

Uit de
houtoven

WARME LUNCH
Saté van Kippendijen

DRINK S
Melk - Karnemelk

1.80

Verse jus d’orange

3.90

Mango sinaasappel smoothie

4.90

met yoghurt

Smoothie van de dag

4.75

Sinaasappel-wortel–gembersap

4.40

Big Tom rich and spicy bio-tomatensap

3.60

Agroposta bio-lemonade

3.00

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

Fentiman’s Rose Lemonade

botanical rose lemonade met gember- en rozenextract

3.50

Fever Tree Indian/Mediterrenean Tonic/Ginger Ale

3.60

ONTBIJ T

met kroepoek, Bio Frites en pindasaus

17.00

Biefstuk brood, 150 gr ossenhaas met jus en landbrood

17.50

2 Heeren van Loosdrecht kroketten met landbrood

8.75

Huisgemaakt ‘Broodje Bal’ met jus en landbrood

7.75

Classic hamburger van de Lindenhoff
met cheddar en salty chips

9.75

Bio-Frites met huisgemaakte mayonaise

4.50

BOERENTOS TI
Tosti Ham-Kaas en/of tomaat

4.50

Tosti Salami-Kaas

5.50

Tosti caprese

6.50

L ANDBROOD

tot 12:00

12 uurtje

Ontbijt tot 10.00 uur croissant met jam, gekookt eitje,

5.75

jus d’orange, en koffie of thee naar keuze

Ontbijt Tafelberg croissant met jam, brood met spiegelei en spek
hangop met granola, jus d’orange, en koffie of thee naar keuze

9.75

Croissant met boter en huisgemaakte jam 		

3.50

American pancakes met aardbei, amandel en creme fraiche

8.50

Hangop met granola, fruit en honing 			

5.00

EITJE van de Lindenhoff

landbrood met oude kaas, kroket op brood en paprikasoep

12 uurtje vegetarisch

landbrood met oude kaas, groentenkroket op brood en paprikasoep

Vitello tonato met kappetjes en tonijnmayonaise

9.50

Tonijn salade met rode ui en radijs

8.75

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

Wrap met kip

spinazie, tauge en soya dressing

Wrap met geitenkaas

couscous en geroosterde paprika

met krokante kippendij, ei en ansjovis-dressing

vanaf 15:00

Margherita

met tomatensaus, buffelmozzarella en basilicum

Tartuffo

met uiensaus, prosciutto, Parmezaan, truffelcrème en rucola

Salami

met tomatensaus, Salami, mozzarella en rucola

Verdure

met olijfolie, courgette, Parmezaan, rode ui, kappertjes en rucola

Spicy Gamba

met tomatensaus, mozzarella, gamba’s en basilicum

Zalm

spinazie en creme fraîche

Prosciutto

met tomatensaus, mozzarella, prosciutto en rucola

Salade met gerookte zalm

Uit de
houtoven

met udon noedels, spinazie en avocado

10.50

8.50
9.50
8.50

SAL ADES maaltijdsalade + 4.00
Salade Caesar

PIZ Z A

10.50
9.75

met tomaat, mozzarella, pesto en rucola

7.50
3.10
2.10
2.10
3.10
1.50
1.50

10.50

Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

Caprese

Roerei of uitsmijter				
Zalm					
Spek				
Ham
				
Avocado
Kaas
Tomaat

vanaf 10:00

Salade Geitenkaas

met courgette linten, haricotvets en biet

10.50
12.50
11.50

15.50

K IDS LUNCH

13.50

2 Boterhammen met diverse zoete belegsoorten (bruin/wit)

2.50

2 Boterhammen met jonge kaas (bruin/wit)

2.50

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

3.50

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

4.50

Pizza bambino kinderpizza (vanaf 15:00 uur)

8.50

12.50
15.50
14.50
14.50

SOEP
Paprikasoep

6.75

Wortel-kokos curry soep

6.75

Brood met boter

2.00

ZOE T
Femke’s appeltaart

3.75

Frambozen cheesecake

4.50

Brownie

3.75

Carrot cake

4.75

Taart van de week

4.75

Cafe complet

6.95

TAFELBERG drink- & eetgelegenheid — Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum — 035 5383975

OVERDAG VANAF 09:00

