Soepen
Alle huisgemaakte soepen worden geserveerd met wit- of bruinbrood en
huisgemaakte kruidenboter.

Pomodori soep

Licht pikant, gemaakt van geroosterde trostomaten, rode peper, crème fraîche en
verse basilicumolie. € 6,00

Uiensoep
Goed gevulde uiensoep, gegratineerd met kaas. € 6,25

Courgettesoep

Romige courgettesoep met huisgemaakte croutons. € 6,50

Tosti’s
Onze tosti’s worden gemaakt van stevige plakken desembrood van onze
huisbakker. U heeft de keuze uit wit- of bruinbrood. Alle tosti’s worden geserveerd
met een frisse slamix.

Tosti Klassiek
Ham en/of kaas, geserveerd met curry. € 5,50

Tosti Hawaï
Ham en/of kaas en ananas, geserveerd met curry. € 6,00

Tosti Taco
Gekruid gehakt en kaas, geserveerd met cocktailsaus. € 6,50

Tosti Zalm Camembert
Gerookte zalm, romige camembert en honing, geserveerd met een frisse
yoghurt dip. € 6,95

Tosti Caprese
Tomaat, mozzarella en pesto. € 6,75

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

Broodjes
De broden die wij gebruiken worden in een steenoven gebakken en zijn rustiek en
vol van smaak. U heeft de keuze tussen wit- of bruinbrood. Alle broodjes worden
belegd of geserveerd met een frisse slamix.

Broodje Santé

Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, rode ui en witte kool, geserveerd met een frisse
yoghurt dip. € 7,50

Broodje Beenham

Lauwwarme beenham, tomaat, komkommer en rode ui, geserveerd met een zachte
Limburgse mosterdsaus. € 8,00

Broodje BLT

Bacon, Lettuce, Tomato. Oftewel, een broodje belegd met uitgebakken spek, salade
en tomaat, geserveerd met limoenmayonaise. € 8,00

Broodje Pikante Kip

Pittig gemarineerde kip, tomaat, komkommer, champignons, paprika en rode ui,
gebakken in chilisaus. € 8,75

Broodje Taco

Gekruid gehakt met kaas en rode ui de oven, geserveerd met cocktailsaus. € 8,75

Broodje Cheese Steak
Biefreepjes met gesmolten kaas, geserveerd met BBQ saus. € 10,50

Broodje Geitenkaas

Lauwwarme geitenkaas met (of zonder) spek, tomaat, komkommer, appel, rode ui,
noten en honing. € 9,00

Broodje Carpaccio

Dun gesneden runderlende, balsamico, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes, rucola
en zongedroogde tomaatjes. € 10,50

Broodje Tonijn

Rijkelijk belegd broodje met huisgemaakte tonijnsalade, tomaat, komkommer,
paprika, rode ui, augurk, ei en kappertjes. € 7,75

Broodje Vijverpark

Gebakken zalmmootje, gerookte zalm, gemarineerde garnaaltjes, tomaat,
komkommer, rode ui en limoenmayonaise. € 9,00

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

Warme 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 bruinbrood. Alle warme
lunchgerechten worden belegd of geserveerd met een frisse slamix.

Uitsmijter
Drie eieren “sunny side up” met ham en/of kaas (met spek + € 0,50) en een
aardappelsalade. € 8,50

Brood Met Kroketten
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten, geserveerd met Franse mosterd. € 8,50

Lunch Lindeplein
Een complete lunch met een courgettesoepje, een snee desembrood belegd met
ham, kaas en een spiegelei en een snee desembrood belegd met een kroket,
geserveerd met Franse mosterd en een aardappelsalade. € 10,50

Vega Lunch Lindeplein
De vegetarische versie van onze Lunch Lindeplein met een courgettesoepje, een
snee desembrood belegd met avocado, mango, tomaat en rucola en een snee
desembrood belegd met 3 vegetarische paddenstoelenkroketjes, geserveerd met
aioli en een aardappelsalade. € 11,50

Kippenragout
Een bouchée gevuld met huisgemaakte kippenragout en champignons. € 9,25

Salades
Onze salades bestaan uit een slamix met huisgemaakte dressing. Alle salades
worden geserveerd met wit- of bruinbrood en huisgemaakte kruidenboter.

Salade Pikante Kip

Pittig gemarineerde kip, champignons, paprika en rode ui, gebakken in chilisaus
met een slamelange, komkommer en tomaat. € 13,50

Salade Geitenkaas
Lauwwarme geitenkaas met (of zonder) spek, appel, noten, slamelange, rode ui,
komkommer, tomaat en honing. € 14,50

Salade Vijverpark
Gebakken zalmmootje, gerookte zalm, gemarineerde garnaaltjes, slamelange, rode
ui, komkommer, tomaat en limoenmayonaise. € 14,95

Salade Scampi’s
In knoflook gebakken scampi’s, Parmezaanse kaas, slamelange, rode ui,
komkommer en tomaat. € 14,95
= mogelijk om vegetarisch te serveren.
= een vegetarisch gerecht.
Voor de volledige allergenenlijst kunt u terecht bij onze collega’s van de bediening.

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

Club Sandwich

Klassieke club sandwich met gebakken kipfilet, spek, sla, tomaat, komkommer, rode
ui en limoenmayonaise. € 10,75

Brikke Burger
100% rund, sla, tomaat, augurk, rode ui, cheddarkaas, spek, mayonaise en ketchup.
€ 11,75

Mexican Burger

100% rund, sla, tomaat, augurk, Jalapeño pepers, nacho’s, cheddarkaas en
salsasaus. € 11,75

Veggie Burger
Vega burger, sla, tomaat, gegrilde courgette, avocado en aioli. € 11,95

Bowls
Poké Bowl
Sushirijst, gemarineerde (rauwe) zalm, mango, avocado, sojaboontjes, komkommer
en wasabimayo. € 12,75

Veggie Bowl

Sushirijst, mango, avocado, sojaboontjes, komkommer, radijs, wortel en een frisse
dressing. € 12,50

Taco Bowl
Sushirijst, tacogehakt, tomaat, sla, sojaboontjes, avocado, nacho’s en salsasaus.
€ 12,50

Wok
Noodles Beef

Noodles, biefreepjes, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 10,50

Noodles Scampi

Noodles, scampi’s, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 10,50

Noodles Veggie
Noodles, paprika, rode ui, champignons, wortel en teriyakisaus. € 9,50
= mogelijk om vegetarisch te serveren.
= een vegetarisch gerecht.
Voor de volledige allergenenlijst kunt u terecht bij onze collega’s van de bediening.

