menukaart
Het wapen van linschoten

LUNCH
11.30 - 16.30

Brood

Eitje

Hete kip					6,75
Kippendij reepjes, oosterse wokgroenten,
italiaanse bol.				

Gezond					6,50
Kaas, ham, salade, tomaat, gebakken ei,
waldkornbol.				

Uitsmijter			

7/7,50

Ham/kaas/spek/wapen. 				

Omelet					7,50/8
Ham/kaas/spek/wapen.			

Boeren omelet 				8,00

Geitenkaas				6,50
Warm uit de oven, walnoten, honing,
waldkornbol.		

		Grote

Carpaccio					7,50

Biefstuk				

14,50

Saté 				

12,50

Burger				

9,50

Salade, krokante parmezaan, basilicum olie,
waldkornbol.		

Gerookte zalm				7,95
Dille, komkommer, rode ui, salade,
italiaanse bol.		

Club						8,95

trek

Brood, champignons, jus en salade.		
Brood, saté saus, kroepoek en salade.		
Ei, bacon, kaas, tomaat, augurk.
		

Warme kippendijen reepjes, bacon, eiersalade,
tomaat, salade, chips.

Twee kroketten				6,50
Brood, mosterd, peterselie.			

Twee vega kroketten 		

11.30 - 21.00

Bitterballen
6,50

Brood, mosterd, peterselie.			

Salades
(geserveerd met brood en boter)

Kip						11,75
Krokante kip, little gem, eitje,
parmezaanse kaas.		

Geitenkaas				11,75
Warm uit de oven, gemengde salade, rode biet,
honing, walnoten.

Zalm						14,75
Gebakken, gemengde salade, dille, rode ui,
kappertjes.

TUSSENDOOR
(10)			 6,00

Oud Hollandsche				

Kaasstengels

(10)

		6,00

Brood & dip				5,50
Oosterse ribfingers			

7,50

Krokante kipstukken

7,50

(10)

diner
17.00 - 20.00

(zaterdag 21.00)

Voorgerechten

Voor de kids

Soep						4,75

11.30-21.00

Huisgemaakte tomatensoep met basilicum olie.

Tosti ham/kaas				3,00

Carpaccio					8,75

Pannenkoek				5,00

Rundvlees, krokant parmezaan, salade, pesto.

Bietencarpaccio

		8,75
Geitenkaas, salade, bruschetta.			

Brood&dip				5,50
Ambachtelijk stokbroodje, verschillende dips.

Gamba’s					6,75
Gebakken in knoflookboter, brood. 		

Plankje ribfingers			

7,50

Iberico, oosterse lak, pittige dip.			

Friet met snack naar keuze

6,50

Met appelmoes.

Salades
(geserveerd met brood en boter)

Kip						11,75
Krokante kip, little gem, eitje,
parmezaanse kaas.		

Geitenkaas				11,75
Warm uit de oven, gemengde salade, rode biet,
honing, walnoten.

Specials

Zalm						14,75

Zie ons krijtbord voor
eventuele extra’s

Gebakken, gemengde salade, dille, rode ui,
kappertjes.

Desserts
Dame Blanche				5,50
Vanille roomijs, bastogne kruim, chocoladesaus.

hoofdgerechten

Creme Brulee				5,75

Biefstuk					16,00
Jus, champignons, frites, salade.			

Spareribs					15,00

Met een bolletje vanille ijs.			

Chocolavacake			

5,75

Met een bolletje aarbeienijs.

Huisgemaakt, frites, salade. 			

Kipsate					13,75
Kippendijen, satesaus, kroepoek,
gebakken uitjes, atjar, frites.		

Burger					11,50
Ei, bacon, kaas, tomaat, augurk, frites.		

Hollandse sliptongetjes		

16,50

Uit de boter, limoenboter, bosui, frites, salade.

Ravioli					14,50
Spinazie, ricotta, paddenstoelen, dille roomsaus.

Voor bij de koffie
Appelgebak			

3,00

Bosbessen muffin			

3,00

Slagroom			

		0,50

Diverse speciale koffie vanaf 5,75

