
KROASTKROAST

BREAKFAST | LUNCH 

& DINNER

AARDBEIEN (ETON MESS)  8,50 
dragon | meringues | roze peper  
ook Vegan mogelijk 7,50 

SOLERO STYLE 7,50  
ananas parfait | mangogel | passiefruit 
perzikcompotte

NON BAKE CHEESECAKE 9,00  
witte chocolade | chocolade schotsen 
frambozen saus 

CHOCOLADE BROWNIE 8,50 
karamelsaus | geschaafde amandelen 
sinaasappelijs frambozensaus 

WATERIJSJE 2,00

KAAS ASSORTI 11,50 
perzikcompote | crostini | noten

Al onze toetjes van de kaart kunnen wij ook in een 
kinderportie serveren.

DESSERT…  ALL DAY

BREAKFAST

Made Blue heeft als missie om 
zoveel mogelijk mensen in ontwik-
kelingslanden toegang te geven tot 
schoon drinkwater. Voor elke geser-
veerde liter water, realiseert Made 
Blue 1000 liter schoon drinkwater.

MET ZORG, LIEFDE  
& AANDACHT

Wil je lekker relaxt opstarten in de ochtend?  
Vanaf 10.00 uur serveren we ovenheerlijke  
croissant met roomboter en beleg naar keuze, 
verse koffie of thee en verse jus d’orange. 
 
Compleet met beleg naar keuze:

confiture  7,50 

brandnetel kaas  7,50

Ardenner ham  8,50



SANDWICHES  VANAF 11.30 UUR

 
HUMUS  7,50  
seizoensla | tomaten salsa | verse kruiden  

TONIJN MAYONAISE ZALM  9,50 
seizoensla | groene kruiden olie  

BIEFSTUK (CARPACCIO) | seizoensla   12,50 

olijfolie | krokante uitjes | truffel mayonaise

THAI SATÉ | saus | gemarineerde kippendij 10,50 

ijsbergsla | mangochutney 

BRANDNETELKAAS 8,50 
seizoensla  |  groene kruidenolie 
geitenkaas crumble

GARNALEN KROKET & BROOD  9,50 

Chipotle mayonaise  

KALFS KROKET BROOD 8,50  
Chipotle mayonaise 

SALADS   ALL DAY   MEDIUM | LARGE

 
VEGA CEASAR SALADE 8,50 | 12,50 
romeinsesla | knoklookcroutons  
zachtgekookt eitje | oude kaas   
Caesar mayonaise 

BBQ KIP  9,50 | 13,50 
romeinsesla | knoklookcroutons   
zachtgekookt eitje | oude kaas   
Caesar mayonaise 

ZALM & TONIJNMAYO  9,50 | 13,50 
romeinsesla | knoklookcroutons   
zachtgekookt eitje | oude kaas   
Caesar mayonaise 

GEITENKAAS CRUMBLE 9,25 | 13,25 
romeinsesla | knoklookcroutons   
zachtgekookt eitje | oude kaas   
Caesar mayonaise 

TOM KHA KAI 12,00 
geschroeide kippendij | bosui   

peultjes | wortel (spaghetti) 

THAI SATÉ 15,50 
gemarineerde kippendij | satésaus   
ijsbergsla | rijst | mangochutney 
crispy noodles  

KROAST ”HOTDOG” 14,50 
knapperig broodje | ijsbergsla  
gefrituurde uitjes | chipotle mayonaise  
pompoen | rodeui | zoet/zuur | augurk 
noodles

PAPPARDELLE PASTA 13,50 
groenten spaghetti | spinazie  
olijfolie kruidenroom

FLAMMKUCHEN 14,50 
vers gebakken dunne bodem belegd   
met vega gehakt | uienringen | mozzarella 
spinazie | wortel | kruidenolie

NACHOS 8,50  
met kaas | avocado dip | zureroom  
tomaten salsa | groene pepers 

 
LINDENHOFF BURGER 18,00  
Classic  | briochebol | tomaten  
gemarineerde rode ui | komkommer 
zoet/zuur | Chipotle mayonaise 
ijsbergsla | sweet potato fries of friet

VEGETARISCH BURGER 17,50 
Classic  | briochebol | tomaten  

gemarineerde rode ui | komkommer 
zoet/zuur | Chipotle mayonaise 
ijsbergsla | sweet potato fries of friet

 
GEITENKAAS 7,50 
honing | gebrande noten | salade

HUMUS 7,50 
pompoen zoet/zuur | brandnetelkaas

KIDS KAAS 5,50 
mango | ketchup

AND MORE…    ALL DAY 

KROAST KIDS FAVORITE…    ALL DAY 

GO LUNCH  DINNER TIME

GEITENKAAS 12,00 
brandnetelkaas | biet | groene kruidenolie sla  

 
ZALM (GRAVAD LAX) 13,50 
tonijn mayonaise | sla | crostini 
kruidenolie rodeui 

 
RUNDER ENTRECOTE 19,50 
sjalotten crème | spinazie | wortel 
kriel in schil | gepofte rijst kruidenolie  

 
ZEEBAARS FILET 17,50 

pappardelle pasta | groenten 
kruidenroom

 
BIEFSTUK (CARPACCIO)   11,50 
plat geslagen door de kok  
gemarineerd met olijfolie | verse peper 
kruidenzout | sla | oude kaas 
brood croutons (extra truffel mayonaise )  
Als hoofdgerecht   17,50

  
friet 4,50 
sweet potato fries 4,50 
kriel in schil 4,75  
spinazie 4,75  
zomergroenten  5,50 
salade 4,50  
mangochutney  4,50

FLAMMKUCHEN ‘PIZZA’ 8,50 
vers gebakken dunne bodem belegd   
met vega gehakt | uienringen | mozzarella 
spinazie | wortel |  tomatensaus 

THAI SATÉ 7,50 
gemarineerde kippendij | satésaus   
ijsbergsla | rijst | mangochutney 
crispy noodles 

PAPPARDELLE PASTA 6,50 
groenten spaghetti | tomatensaus 
vegan gehakt

VIS, FRITES EN SLA 9,50 
krokante visstukjes | frites of zoete aardappel  
friet  sla | mayonaise en een verrassing 

B.B.B  6,50 

brioche | Bol | Bitterbal (3 stuks) 

RUNDER BURGER  9,50 
bouw je eigen burger met tomaten,  
komkommer & rodeui | ijsbergsla 
frites of zoete aardappel friet  
wortel & burgersaus  

KROAST KIDS ‘HOTDOG’ 9,50 
knapperig broodje | ijsbergsla 
gefrituurde uitjes | chipotle mayonaise

NACHOS ‘KIDS’ 5,50  

met kaas & avocado dip & tomaten salsa 

PANCAKES met versiersels 8,00 
vegatarisch Heb je een allergie? Laat het ons weten!
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