Zoveel mensen, zoveel wensen, het is daardoor niet altijd even makkelijk om op ieders wens in te
spelen. Vandaar dat wij hier wat voorbeelden hebben wat wij u kunnen bieden in ons restaurant. Of
u nu een bruiloft bij ons wilt vieren of een verjaardag. Onze keukenbrigade is er in geslaagd om
kwaliteit, creativiteit en originaliteit betaalbaar te maken. Op deze manier willen wij een bijdrage
leveren tot een optimale afstemming van uw wensen en gedachten.
Leef en geniet is het motto van de chef
Onder de Linden kan ook op locatie haar diensten verlenen. U kunt desgewenst alle mogelijkheden
van een locatie met ons bespreken. Wij plaatsen desgewenst een grote feest tent bij u thuis of
bedrijf. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een evenement of feest op locatie of bij ons
organiseren vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Onze chef‐kok heeft voor u een aantal
suggesties opgesteld om het kiezen te vergemakkelijken. Durf te leven durf te genieten bij
Onder de Linden. Met culinaire groet Jan Horsten chef kok Onder de Linden.
Borrel arrangement (3 uur)
(nootjes, Bier, wijn, frisdrank, vruchtensappen en jenevers)

p.p.€

19.95

Uitgebreid 3 uur Borrel arrangement
(nootjes, Bier, wijn, frisdrank, vruchtensappen en jenevers)
2 rondes koud bittergarnituur, 2 rondes warm bittergarnituur

p.p.€

22.95

Luxe 3 uur Borrel arrangement
(nootjes, Bier, wijn, frisdrank, vruchtensappen en jenevers)
2 rondes met luxe koud bittergarnituur (o.a. canapé zalm, carpaccio etc.)
2 rondes met warm bittergarnituur

p.p.€

24.95

Drank arrangement
(4 uur lang onbeperkt drinken excl. Buitenlands gedistilleerde dranken)

p.p.€

22.75

Half uur extra

p.p.€

6.95

Uur extra

p.p.€

8.95

Stokje varkenssaté
Varkenssaté met saté saus deze word geserveerd met een stukje stokbrood.

p.p.€

3.50

Reisje om de wereld
Hollandse rundvlees bitterbal
Mini Pizza "TOSCANE"
Franse quiche Loraine
Albondigas Andaluz, Spaanse gehaktballetjes in pittige tomatensaus
Vietnamese mini loempia's met sambalsaus
Oosterse mini bapao broodjes met zoetzure saus
Gevulde Mexicaanse wrap
Amerikaanse mini hotdogs

p.p.€

20.75

Buffetten
Wij kunnen u verschillende soorten buffetten aanbieden ( elk buffet is aan te
passen en/of uit te breiden) naar uw wens.
Buffet de Huiskamer ( vanaf 20 personen)
Koud
Gegrilde kipfilet
Gehaktballetjes in pittige saus
Schwarzwälder schinken met meloen
Roompaté met cumberlandsaus
Huzarensalade
Italiaanse pastasalade
Gemengde salade met gerookte kip, spekjes en pijnboompitten
Franse salade met brie
Gerookte zalm
Gerookte makreel
Gerookte forel
Tonijnsalade
Warm
Biefstuk reepjes met stroganoffsaus
Varkenshaas met champignon‐roomsaus
Provençaalse visschotel
Witte Rijst
Gebakken aardappeltjes
Fruitsalade
Stokbrood met kruidenboter
Knoflook‐yoghurtsaus
Cocktailsaus
Citroen‐dillesaus

p.p.€

23.50

Italiaans buffet (vanaf 20 personen)
Koud
Salata Caprese (tomaat, mozzarella, basilicum en olijfolie)
Salata di Pasta (pasta salade met erwten, ui en snippers van gekookte ham)
Salata al Tonno (tonijn met kappertjes, ui ansjovis & boontjes)
Serranoham met gemarineerde artisjokharten
Vitello Tonato (fricandeau met een tonijnmayonaise)
Sardientjes op olijf, ui en tomaat
Rundercarpaccio met truffeldressing en knapperige sla
Patate al Forno (aardappelen uit de oven met zeezout, rozemarijn en knoflook)
Dungesneden parmaham
Salami
Parmezaanse kaas
Knapperig focaccia brood en Ciabatta
Warm
Penne Carbonara (room met spekjes en kaas)
Cannelloni Verdi (met spinazie en kaas)
Tortellini di Ricotta (gevulde pasta met Italiaanse kaas)
Lasagne Bolognese (plakjes deeg met een tomatengroente saus)

p.p.€

23.50

Spaans buffet ( uitgaande van 4 tappas p.p.) (vanaf 20 personen)
Vleesgerechten
Merquez: gegrilde pittige lamsworstjes
Rundvleesreepjes: Pittige gebakken, in een zoetzure saus met knoflook, ui,
pepers en nootjes.
Kikkerbilletjes gebakken in chilipepers en knoflook.
Gehaktballetjes met knoflook tijm en tomaat.
Dadels gevuld met roomkaas en omhuld met katenspek
Varkenshaasmedaillons met tijm en knoflook
Visgerechten
Hete gamba’s in olijfolie, Spaanse pepers en knoflook
Panga‐zalmrolletje met kreeftensaus
Bolitas de atun Gefrituurde tonijn balletjes met chilisaus
Calamares met knoflooksaus
Tomaatjes gevuld met mousse van krab
Almejas a la marinera‐ Mosselen in witte wijn
Vegetarische gerechten
Brood met Tappenade
Manchegokaas on olijfolie met teentje knoflook en rozemarijn
Spinazie‐feta empanada
Patatas Bravas gebakken in knoflook, ui en paprika
Gemarineerde champignons met rozemarijn, knoflook en zongedroogde
tomaten
Jalapenos milde pepers gevuld met roomkaas

p.p.€

26.50

Aanvullingen op onze buffetten
Salade buffet
Amerikaanse rauwkostsalade met witte kool, selderie en wortel
Wortel rettich salade
Komkommerbieslook salade
Caribische salade met kidneybonen, maïs en paprika
Boerensalade met fetakaas tomaat en paprika
Pastasalade met tomaat
Aardappelsalade met ei en augurk
Dressings
Italian dressing
1000 island dressing
Vinaigrette
Saté buffet
Kip saté met satésaus
Varkenshaas saté met zoete ketjapsaus
Vers gebakken stokbrood
Atjar Tjampur
Gebakken uitjes
Seroendeng

Faciliteiten :
In onze boekenkamer is gelegenheid tot 22 personen.
Huiskamer
tot 50 personen.
Het gehele restaurant
tot 150 personen.
Door onze nauwe samenwerking met diverse bedrijven kunnen we tevens
entertainment voor u op maat regelen.

p.p.€

10.95

p.p.€

12.50

