
HOMEMADE AMERICAN PANCAKES V !7,5
Blauwe bessen, geslagen room en ahornsiroop 

TROPEN ONTBIJT !13,75
Ei gerecht naar keuze met ham, boerenkaas of tomaat,

bananenbrood, verse jus d’orange en ko!  e of thee 

EGGS (Biologisch)
GEPOCHEERD EI MET AVOCADO V !8,5

Geserveerd op desembrood 

UITSMIJTER OF SCRAMBLED EGGS !8,5 
Geserveerd op desembrood

ONTBIJT

 + !1,5 Ham
 + !1,5 Boerenkaas

+ ! 2,5 Ham en boerenkaas

Cherry tomaat + ! 1,5
Avocado + !2,5
Huisgerookte zalm + !3,5

BROODJES
(Bruin desembrood, tenzij anders aangegeven. Glutenvrij is mogelijk.)

TOSTI DELUXE V !8,5
Boerenkaas en kimchi op desem-speltbrood met zonnebloempitten

HUISGEROOKTE ZALM !9,25
Spaghetti van geroosterde bieten, radijs en wasabi-mayonaise

DOPERWTENSPREAD V !8,5 
Edamame bonen, munt, feta en geroosterde kikkererwten

RENDANG !9,50 (chef’s favourite!)
Wit desem-speltpuntje met Indisch gestoofd rundvlees, pittige zoetzure 

groenten en piccalilly sambal
PITA HETE KIP      !9,50

Frisse yoghurtsaus met huisgemaakte koolsla
TROPENUURTJE !12,75

Doperwtenspread, kopje soep van de dag, brood met garnalenkroketjes en 
limoenmayonaise

BURGERS
TROPENBURGER !13,75

Sappige burger van De Lindenho"  op een brioche bol, gekarameliseerde uitjes, 
rucola, tomaat en tru" elmayonaise

FALAFELBURGER V !12,75
Burger gemaakt van kikkererwten op een brioche bol, huisgemaakte koolsla, 

tomaat, gegrilde groenten en knofl ook-yoghurtsaus
SIDE DISH       !4,5

Portie friet met mayonnaise

SOEP en SALADE
THAISE POMPOENSOEP       !8,5

Rode peper, koriander en geroosterde pompoenpitten
POKE BOWL !12,75

Hawaiaanse klassieker met huisgerookte zalm, geroosterde rode biet, 
komkommer, zeewier, radijs, edamame bonen, geraspte gele winterpeen, 

sushirijst en sesam-sojadressing 
GADO GADO V !11,75

Indonesische salade met tempeh, ei, haricots verts, komkommer, witte kool, 
gele winterpeen, taugé, bosui en pindadressing

KIDS
TOSTI KAAS V !4,5
Op een pita met ketchup

KIDS BROODJE AAP V !4,75
100% biologisch wit broodje van Carl Siegert in de vorm van een aap

Keuze uit hummus / doperwtenspread / jonge kaas / pindakaas / chocopasta
REGENBOOGGROENTEN V !4,75

Komkommer, regenboogwortel en cherrytomaten met yoghurtdip 
POFFERTJES !5,75

Met poedersuiker en roomboter 
KIDSTASJE !4,75

Zakje chips, Tommies snoeptomaatjes, sap en een kleurige verrassing

LUNCH

APPELSCHNITT !4,5 
BROWNIE !4,5 

BANANENBROOD !3,75 
TAART VAN DE WEEK !4,75

PASTEL DE NATA !4,5
Warm Portugees taartje (optioneel vanille ijs en geslagen room #6,75)

GEBAK 

tot 11.30

Vanaf 11.00DRINKS

ONTBIJT SMOOTHIE  !5,5
Havermout, yoghurt en fruit van het seizoen

HEALTHY SMOOTHIE  !5,5
Spinazie, banaan, rijstmelk, gember en hennepzaad 

VERSE JUS Klein !4,- | Groot !5,5

CHAI LATTE !4,5 | Dirty Chai Latte + !0,5

ORANGE BOOSTER Jus, mint en gembershot !5,5

ONTBIJT
CROISSANT JAM !3,5

Boerenkaas + !1,5 | Ham en boerenkaas + !2,-

YOGHURT !6,75
Keuze uit biologische yoghurt V of soja yoghurt        met granola 

van Tlant, blauwe bessen, vijgen en geroosterde kokos chips

OVERNIGHT OATS       !5,75
Kokosmelk, dadels, chiazaad, kaneel, agave siroop, 
geserveerd met geroosterde kokos chips en banaan

All Day
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 of soja yoghurt        met granola 
van Tlant, blauwe bessen, vijgen en geroosterde kokos chips

tomaat, gegrilde groenten en knofl ook-yoghurtsaus
SIDE DISH       !4,5

Portie friet met mayonnaise

THAISE POMPOENSOEP       !8,5
Rode peper, koriander en geroosterde pompoenpitten

OVERNIGHT OATS       !5,75
Kokosmelk, dadels, chiazaad, kaneel, agave siroop, 


