Restaurant Linnaeus heeft een eerlijke keuken in een heerlijke omgeving.
Kunst, natuur en gastronomie op één plek binnen handbereik.
Ons restaurant heeft als specialiteit groenten en vergeten groenten.
De groenten en kruiden komen uit de directe omgeving en zijn, net als alle overige
ingrediënten die wij serveren, dagelijks vers.
Uw lunch wordt door ons met verse producten bereid en we houden graag rekening met
uw speciale wensen. Daardoor kan de bereidingstijd van uw maaltijd iets langer duren.
Dus geniet alstublieft van de ambiance en het uitzicht.

LUNCHKAART
soep van de dag, geserveerd met landbrood

€ 6,95

LANDBROOD geserveerd met salade

€ 12,95

haloumi met gebakken appelschijf en geroosterde hazelnoten
roombrie met gebakken knolselderij, sinaasappelmarmelade met walnoot en
chocolade
rookkaas met geroosterde wintergroenten en tahinsaus
oude kaas met hete bliksem, zuurkool en abrikozenharissa
vegan: gebakken witlof en shiitake met zwarte kikkererwten-hummus

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Wij kunnen u een mondelinge toelichting geven op het menu.
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PANINI geserveerd met salade

€ 12,95

2 soorten kaas: boeren-belegen en Lazulli blauwe kaas met rode-koolsla
vegan: knolselderijpuree met sesamzaad, zuurkool en gebakken appelschijf

WARME GERECHTEN geserveerd met landbrood en kleine salade

€ 17,50

hartige pompoen-bataattaart met schapenkaas en chutney van rode uien,
rode peper, appel en stemgember
vegan: couscous met rozijnen en vijgen, geroosterde wintergroenten, geroosterde
amandelen en rode wijnazijn-amandelsaus
KLEINE GERECHTEN geserveerd met kleine saladegarnering
roggebrood met oude kaas en hartige hangop met kokos en munt
tofubroodje met roerbak van witte kool en geroosterde
zonnebloempitten
vegan: speltcracker met tahinsaus, rode koolsla en hazelnoten

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Wij kunnen u een mondelinge toelichting geven op het menu.
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€ 8,95

