Proeverij
“De Vier Linden”
All you can taste!

Het hele jaar door:
élke vrijdag, zaterdag en zondag proeverij!

Kijk op de achterzijde voor de

overheerlijke gerechtjes!

Op vrijdag en zaterdag kunt u van 18.00 tot 22.30 uur voor- en hoofdgerechten naar uw keuze
blijven bestellen en desserts tot 23.00 uur. Op zondag kunt u van 17.00 tot 21.30 uur voor- en
hoofdgerechten naar uw keuze blijven bestellen en desserts tot 22.00 uur.
€ 29,95 p.p. volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
Kinderen van 2 t/m 11 jaar € 1,75 per levensjaar.
Wij raden u aan een tafel te reserveren: tel. 0478-631637
Voorgerechten:
Voorgerecht van de chef
Gegrilde watermeloen met feta, aceto balsamico en walnoot*
2 bereidingen van rode biet, tartaar en schuim*
Gemarineerde champignons met truffel*
Huisgemaakte balletjes van avocado en kaas*
Poké bowl met tonijn
Carpaccio van kabeljauw met saffraan crème
Tartaar van garnalen en ananas met een knoflook dressing
Gerookte vissoorten met een dille dressing
Rolletje van gerookte zalm gevuld met groene groentes en citroen mayonaise
Taco gevuld met gekruid gehakt
Rundercarpaccio met basilicum pesto en Parmezaanse kaas
Bruchetta belegd met bief en Old Amsterdam
Gekonfijte eendenbout met pruimedanten
Meloensoepje met serranoham
Wrap proeverij:
Wrap gevuld met pulled chicken en kerriecrème *
Geitenkaas met peer in een wrap*
Wrap met groene pestokaas en olijventapenade
Wrap belegd met kalfslever paté
Gemarineerde haring in een wrap
Soepen:
Soep van de chef
Knolselderij-mosterd soep*
Runderbouillon
Tomaten crème soep*
Hoofdgerechten:
Hoofdgerecht van de chef
Pitabroodje Caprese *
Bospaddenstoelenrisotto in een krokant jasje*
Gefrituurde uienringen*
Taartje van aubergine, tomaat en mozzarella*
Champignon gevuld met paddenstoelenragout *
Kaasloempia’s met een mosterdsausje*
Groentenwrap gevuld met Old Amsterdam*
Kroketje gevuld met kabeljauw
Tilapiafilet overbakken met courgette, tomaat en kaas
Garnalen spiesje met chilisaus
Zalmfilet van de grill
Rouleaux van witvis gevuld met krab
Roodbaarsfilet gebakken op serranoham
Gegrilde diamanthaas met pepersaus
Varkenshaas omwikkeld met katenspek waarbij jus
Kipfilet gevuld met groene pestokaas
Zuurkool stamppotje met rookworst
Eendenborst filet met een vijgenjus
Gehaktballetjes met satésaus
Huisgemaakt kroketje van zuurvlees
Schnitzel met champignonsaus
Kip spiesje met ananas-kerriesaus
Vier Linden burgertje met truffelcrème (rundvlees)
Extra bij te bestellen:
Aardappel gratin*
Frietjes met mayonaise*
Groene salade*
Desserts:*
Dessert van de chef
Crème brûlée van vanille
Fruitspies
Bastogne parfait met warme kersen
Kokosmousse
Bavarois van advocaat
Tiramisu van bokkepootjes
Chocolademousse
Bosvruchtenbavarois
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Stroopwafelmousse met karamelsaus

Gerechten met een * zijn vegetarisch.
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