
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tosti’s  

Onze tosti’s worden gemaakt van stevige plakken desembrood van onze huis bakker. 

U heeft de keuze uit wit of bruin brood. 

Tosti klassiek  

 Ham en/of kaas. €4,50 

Tosti Hawaï  

Ham , kaas en ananas. €4,95 

Tosti Vijverpark 

Verse zalmfilet en roomkaas. €5,95 

 
 

Broodjes en Lunchgerechten 

De broden die wij gebruiken worden in een steenoven gebakken en zijn rustiek en vol 
van smaak.  U heeft de keuze tussen wit of bruin brood. 

Broodje ham en/of kaas  

Keuze uit ham en/of kaas geserveerd met een salade garnituur. €5,50 

Broodje Santé  

Ham, 30+ kaas, frisse salade, rauwkost en een kruidige yoghurtdip. € 6,50 

Broodje Tonijn 

Broodje rijkelijk belegd met huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes en salade. €6,75 

 

= mogelijk om vegetarisch te serveren. 

= een vegetarisch gerecht 
 
  Voor de volledige allergenenlijst kunt u terecht bij onze collega’s van de bediening. 

 



 

 

 

Sandwich Carpaccio 

Geserveerd op desem brood met een frisse salade, kappertjes, zongedroogde tomaat 
en Parmezaanse kaas. €10,50 

Broodje Hete Kip 

Broodje belegd met lauwwarme kip in een zoet pittige marinade, paprika en een frisse 
salade. €8,00 

Broodje Vijverpark 

Gebakken zalmfilet, gemarineerde garnalen, salade geserveerd met een frisse limoen 
mayonaise.  €8,50 

Broodje BrikkeOave  

Een rustiek broodje met geroosterde groenten,  feta, honing en gemengde noten. 
€7,50 

Kippenragout 

Een bouchee gevuld met huisgemaakte kippenragout met champignons geserveerd 
met een frisse salade. €8,50 

Uitsmijter  

Drie gebakken eieren “sunny side up” met ham en/of kaas.  

Geserveerd met uitgebreid garnituur van salade en koude schotel. €7,95 

Kroketten 

Twee kroketjes van familie de Jong, ambachtelijk en goed gevuld. 

 Op ambachtelijk brood geserveerd met Limburgse mosterd uit Gulpen. €7,50 

Lunch Lindeplein 
Complete lunch met een kleine soep v/d dag, een snee desembrood belegd met 

ham/kaas en een uitsmijter, een snee desembrood belegd met een kroket en 

Limburgse mosterd en een frisse salade. €8,95 

 
 
 



 

 

 

Soepen  

Pomodori soep  

Gemaakt van geroosterde trostomaat, mascarpone en verse basilicumroom.  €5,50 

Gegratineerde Uiensoep  

Een goed gevulde uiensoep gegratineerd met kaas. €5,50 

Soep van de dag  

Is een seizoensgebonden soep naar keuze van de chef. €6,50 

 

Salades 

Caesar Salade 

Een rijk gevulde salade met o.a. gebakken kip, knapperige croutons, Parmezaanse 
kaas en een romige dressing. €11,50 

Salade Valdieu  

Lauw warme valdieu met een stroop van balsamico op een bedje van frisse salade met 
o.a. noten.  €12,50 

Salade Vijverpark 

Een rijk belegde salade met gebakken zalm, gemarineerde garnalen, een dressing van 
sjalot afgemaakt met een limoen mayonaise. €13,50 

 
 
 
 

= mogelijk om vegetarisch te serveren. 

= een vegetarisch gerecht 
  
  Voor de volledige allergenenlijst kunt u terecht bij onze collega’s van de bediening. 
 
 
 


