bij de borrel
koud

bij de borrel
warm

friese borrelplank
oude kaas uit de buurt | Friese droge worst |
gemarineerde olijven

mandje bitterballen
8 stuks | mosterd
5,6 | extra bitterbal per stuk 0,7

10,8

De gezonde snack
paprika | wortel | snoeptomaatje | komkommer
hummus dip
7,5

Broodplank
olijvenbrood | smeersels | gerookte amandelen
8,5

borrelhapjes mix
diverse warme hapjes | 10 stuks
6,5

netje kibbeling
remouladesaus
6,75

kaasstengels
van oude kaas | 8 stuks
6,2

nacho’s
kaas | rode ui | tomaat
dipsausjes
8,5

luxe frieten
zoete aardappelfriet | 2 sausjes
5,8

Vegetarische bitterGARNITUUR
vegetarische bitterballen | kaasstengels
heerlijk alternatief op de klassieker

borrel etagere

7,2

combinatie van lokale en wereldse lekkernijen
zowel warme als koude hapjes
kan ook vegetarisch
19,5

Onder de Linden | Marktstraat 30, 8601 CV Sneek

Onder de Linden | Marktstraat 30, 8601 CV Sneek

soepen

broodjes

warme gerechten

salades

soep van de week
wekelijks wisselende soep

geserveerd tot 17.00 uur
naar keuze: wit of donkere ciabatta of
glutenvrij brood (+1,00)

deze gerechten worden geserveerd met naar keuze:
friet of gebakken aardappelen,
wisselende salade en mayonaise.

Salade wordt geserveerd met brood
glutenvrij brood (+1,00)

beenham
honingmosterdsaus | zuurkool

gerecht uit de zee
informeer bij de bediening

pompoensoep *
geitenkaas

8

mosterdsoep
gebakken spekjes

pulled chicken
chilisaus | koolsalade

wildbouillon *
groene kruiden

8,5

geitenkaas
warme geitenkaas | honing
pompoenpitten | dadels

kleine kop: 5,8
grote kop: 6,2

8,5

tosti’s

tonijnsalade
frisse tonijnsalade | appel | pesto

herfstsalade
gorgonzola | peer | paddenstoelen
13,5

19

caesar salade
romaine sla | kip | ansjovis | Parmezaanse kaas
croutons

kipsate
pindasaus en kroepoek
17,5

13,5

aardpeer risotto *
prei | hazelnoot | gorgonzola

carpaccio salade
zon gedroogde tomaat | gerookte amandelen
truffeldressing
14,5

18,5

wildstoofpot
Friese kruidkoek | Texels bockbier
19,5

9,5

tosti
ham | kaas

Carpaccio
truffel mayonaise | rucola | gerookte
amandelen | Parmesaanse kaas

4,2

TOSTi Hawai
kaas | ananas

9,9

Sneeker uitsmijter *

4,2

uitsmijters

tosti geitenkaas
geitenkaas | rucola | honing
6,3

van heinde en ver komen mensen voor deze unieke lunchspecialiteit! sinds 1963 niet meer te missen op de kaart

gebakken aardappelen | ui | beenham | twee spiegeleieren
10

geserveerd tot 17.00 uur
naar keuze: wit- of meergranenboerenbrood

kroketten

UITSMIJTER
ham

specials

desserts

UITSMIJTER
kaas

twaalfuurtje
soep van de week | brood met kroket
brood met tonijn salade

ijskoffie
vanilleroomijs | koffie | karamelsaus

7,3

naar keuze: wit- of meergranenboerenbrood
2 ambachtelijke kroketten
rundvleeskroketten
7,8

2 vegetarische kroketten
groentekroketten

7,3

11

UITSMIJTER
ham | kaas

naanbrood
huisgerookte zalm
kruidencrème | avocado

8,3

dame blanche
vanilleroomijs | warme chocoladesaus
7

12,5

7,8

shakshuka
saus van gegrilde paprika en tomaat |
gepocheerd ei | brood |
koriander
12,5

Hamburger
100 % rundvlees | ui | kaas | bbq saus | friet
15,5

7

paradise smoothie
mango | aardbeien | sinaasappel
5,5

bosvruchten smoothie
bosvruchten | appel
5,5

green detox smoothie
spinazie | broccoli | pastinaak | appel

Erwtensoep
roggebrood met spek

5,5

8

Stamppot van de week
informeer bij de bediening
15

zijn er producten waar u allergisch voor bent?
gelieve dit te melden bij de bediening.
gerechten met * kunnen glutenvrij

