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 kleine salade

€ 12,95

jong-belegen geitenkaas met gekaramelliseerde wilde wortel en geitenboter
met citroen en dragon
komijnekaas en selderij-koolrabisalade met saffraan-mayonaise en cornichons
boeren-belegen met black-appelbutter, koolsla en geroosterde pompoenpitten
twee gekookte eitjes met gebakken spinazie met ui en knoflook,
en salade van tomaat, rode ui en peterselie
vegan: bosbietjes en rode ui uit de oven met mierikswortelsaus en kikkererwten-crumble

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Wij kunnen u een mondelinge toelichting geven op het menu.
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WARME GERECHTEN geserveerd met landbrood en kleine salade

€ 17,50

penne met gebakken ui, knoflook, rode peper, spinazie, roomkaas en
geroosterde pecannoten
vegan: kokosrijst met gebakken ui, knoflook, rode peper, broccoli en shiitake
met linzensalsa en geroosterde amandelen

SALADE geserveerd met landbrood

€ 15,00

gebakken komkommer, paksoi en spinazie en aardappelkroketjes met zeekraal
en yoghurtdressing met dille en mierikswortel
vegan: gebakken tomaat en auberginesalade met rode ui, rode peper, peterselie,
munt, citroen en kappertjes

KLEINE GERECHTEN geserveerd met kleine saladegarnering

€ 8,95

roggebrood met komijnekaas, koolsla en peterselie-amandelpesto
vegan: speltcrackers met cashewnotenpasta en linzensalsa
ZOET
diverse taarten
muffin uit eigen keuken
klein gebak uit eigen keuken

Heeft u een allergie? Laat het ons weten. Wij kunnen u een mondelinge toelichting geven op het menu.
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€ 5,00
€ 3,50
€ 4,00

