
Sinds 1955 een begrip in Sneek

Lunchkaart
Restaurant Onder de Linden



Lunch

TONIJNSALADE �13,00 
Tonijnsalade met appel / gekookt ei / rode ui / gemengde sla
komkommer / tomaat

GEITENKAASSALADE �13,00 
Gemengde salade met zachte geitenkaas 
abrikoos / amandelen / abrikozendressing

Salades 
tot 21.00 uur te bestellen

Naar keuze: wit of donker spelt broodpunt of tricolore vloerbrood 
Glutenvrij brood (+ � 1,00)

Van 11.00 tot 17.00 uur

Ham � 7,30

Kaas  � 7,30

Ham en kaas � 8,30

Uitsmijters
Naar keuze: wit- of 

meergranenboerenbrood

Tosti's
Ham en kaas � 4,20
 
Hawaï kaas en ananas � 4,20

Geitenkaas / rucola / � 6,30
honing 

Kroketten
Naar keuze: wit- of 

meergranenboerenbrood

2 ambachtelijke kroketten � 7,30 
Rundvleeskroketten
met brood
 
2 Vegetarischekroketten � 7,30 
Groentekroketten
met brood 

SOEP VAN DE WEEK
Wekelijks wisselende soep
 

 TOMATENSOEP 
gehaktballetjes

MOSTERDSOEP  
met Friese Riperkritekaas

KIPPENBOUILLON
Met taugé en koriander

Soepen
Kleine kop � 5,20
Grote kop � 5,80

Poke bowl 
   klein  � 11,00
   groot  � 15,00

   Sushirijst / zalm / sojasaus / wasabi / gember / komkommer /
fijne groenten



Lunch
Van 11.00 tot 17.00 uur

Gebakken aardappelen
met ui / beenham en 
twee spiegeleieren

Sneeker uitsmijter
�  9,80

Van heinde en ver komen mensen 
voor deze unieke lunchspecialiteit! 

Sinds 1963 niet meer te missen 
op de kaart

QUICHE SPINAZIE �12.50 
Zongedroogde tomaat / blue de 

wolvega / pijnboompitjes / rucola

Broodjes
Naar keuze: 

wit of donkerspelt -broodpunt 
of tricolore vloerbrood 

Glutenvrij brood (+ � 1,00)

BEENHAM � 7,30 
Met honingmosterdsaus

PULLEDCHICKEN  � 8,50 
Overheerlijk gekruid en Chilisaus

TONIJN � 8,80  
Tonijnsalade met pesto / appel 
komkommer / tomaat en ui

VEGA FILET AMERICAN � 8,80 
Vegetarische filet American 
gemaakt van verschillende 
groenten / ei 

GEITENKAAS � 7,80
Met warme geitenkaas / honing 
pompoenpitten / dadels

KIPSATÉ � 9,50
Met ambachtelijke pindasaus 

TWAALFUURTJE � 9,30 
Geserveerd tot 15.00 uur
Soep van de week 
brood met kroket 
brood met huzarensalade

NAANBROOD � 9,50
HUISGEROOKTE ZALM
Met créme fraiche en avocado

Specials



Warme gerechten / desserts

Zijn er producten waar u allergisch voor bent?
Gelieve dit te melden bij

de bediening

KINDERPLATE � 7,80

Frietjes / mayonaise en appelmoes

met naar keuze:

frikandel / kroket / kibbeling 

kaassoufflé / of kipnuggets

KINDERPANNENKOEK � 5,20

Naturel

Met poedersuiker en stroop

* kan ook glutenvrij

Kindergerechten 
Geserveerd tot 12 jaar

Nagerechten
IJSKOFFIE � 6,80 
Vanilleroomijs met koffie 
en karamelsaus

DAME BLANCHE � 6,80 
Vanilleroomijs met 
warme chocoladesaus

SMOOTHIE � 5,30 
Van mango / aardbeien en 
sinaasappel

Deze gerechten worden 

geserveerd met naar keuze: 

Friet, Rijst of gebakken aardappelen,

wisselende salade en mayonaise

VIS VAN DE DAG  �18,00

Informeer bij de bediening

 

KIPSATÉ  �16,00 

Pindasaus en kroepoek

VARKENSHAAS-MEDAILLONS  �17,00 

Stroganoffsaus 

KOGELBIEFSTUK  �20,00

Black Angus rund / kruidenboter

KIPPENSTOOFPOT  �17,50

Marokkaans gekruid

 

Onder de linden
Burger

�15,50 

Met 100% beefburger  

gebakken ui / kaas en 

zoete aardappelfriet



Bij de borrel

 High-wine /beer
� 22,75 p.p.

Te bestellen vanaf 2 personen, 
wordt geserveerd in 3 gangen

Bestaande uit:
Cappuccino-soepje

Verschillende koude hapjes,
brood en diverse smeersels

Verschillende warme hapjes

Inclusief twee glazen wijn, 
bier of fris naar keuze

Bij de borrel warm
PORTIE BITTERBALLEN � 5,20
8 stuks  
EXTRA BITTERBAL � 0,70
per stuk

MINIBORRELHAPJES � 6,20
10 stuks
 
PORTIE KIBBELING � 6,75
Met remouladesaus

VEGA BITTERBALLEN � 6,20
10 stuks
 
TORTILLACHIPS � 7,80
Gegratineerd met kaas / ui,
tomaat, en dipsausjes

LUXE FRIETEN � 5,20
Zoete aardappelfriet
met sausjes  

Bij de borrel koud
FRIES BORRELPLANKJE �10,80
oude kaas van de Zuivelhoeve 
en Friese droge worst

NOOTJE / BROODJE/ � 9,50
OLIJFJE
gemengde nootjes / gemarineerde 
olijfjes / naanbrood met twee dips

NAANBROOD � 5,20 
Met twee dips 

ASSORTI BROOD: � 6,20 
Verschillende broodsoorten 
met 2 smeersels

Borrel etagère
� 18,70

Bestaande uit 14 warme hapjes 
brood / diverse smeersels

twee soorten kaas 
naanbrood

(kan ook vegetarisch)
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