Lunch
Afhalen of bezorgen vanaf 11.30 (maar al eerder te bestellen).
Maak voor uw broodje een keuze uit een witte of bruine pistolet.

Menu’s
Met verse friet, frietsaus en salade.

Schnitzel

Chicken wings

Fish and chips

Broodje warme kip

200 grams schnitzel.

6 krokante kippenvleugels

Knapperige lekkerbek.

Gemarineerde kippendijen met gefrituurde uitjes, sesamzaadjes
en kroepoek.

Kipsaté

Spareribs

Zalm

3 stokjes malse kipsaté met satésaus,
gefrituurde uitjes en kroepoek.

Gemarineerde spareribs.

Gebakken zalmfilet met vissaus.

Varkenshaassaté

Met honingmosterdsaus.

Menu’s zonder verse friet

3 stokjes malse varkenshaassaté met
satésaus, gefrituurde uitjes en kroepoek.

Mixed grill

Bamischotel met saté

Broodje pulled pork
Langzaam gegaard varkensvlees met rode ui en bbq-saus.

Broodje shoarma
Reepjes varkensvlees met paprika, gesmolten kaas en
knoflooksaus.

Broodje gyros
Gekruide varkensvleesreepjes met rode ui en tzatziki.

Beenhammetje

Varkenshaaspuntjes

Ribbetje, gemarineerde kippendij, saté van
kophaas en gyros.

Varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus.

Loempia

Halve haan

Gevuld met groente, ham en kip.
Gegarneerd met ham, satésaus en
gebakken ei.

Gemarineerd half haantje.

Broodje warme geitenkaas

Bami met ham, satésaus, gebakken ei
en kipsaté of varkenshaassaté.

Afhaalkaart

Nasischotel met saté
Nasi met ham, satésaus, gebakken ei
en kipsaté of varkenshaassaté.

Voor afhalen

Rode ui, zongedroogde tomaat, noten, sesamzaadjes en honing.

Broodje warme beenham
Met champignonroomsaus.

Broodje filet speciaal
Met komkommer, ei, ui en frietsaus.

Broodje carpaccio
Rode ui, zongedroogde tomaat, pittenmix, oude kaas en
truffelmayonaise.

Broodje ambachtelijke tonijnsalade
Met een gekookt ei, rode ui en slamix.

Broodje ambachtelijke eiersalade
Met komkommer, tomaat en slamix.

Broodje caprese
Met tomaat, mozzarella, pesto en pittenmix.

Broodje gezond
Met ham, kaas, een gezonde garnering en yoghurtdressing.

Huysburgers

Salades

Huysburgers (100% rundvlees). Op een geroosterd broodje met
sla, komkommer en tomaat.

Onze salades zijn maaltijdsalades en worden geserveerd met
brood en boter.

Huysburger speciaal

Kipsalade

Frietsaus, curry en gebakken ui.

Hamburger van ’t huys

Salade met warme kip, ananas, komkommer, tomaat, paprika,
notenmix, croutons, bacon, ei en caesar dressing.

Gebakken ei, bacon en creamy-bacon saus.

Vissalade

Spicy burger

Salade met gerookte zalm, gambaspiesje, rode ui, paprika,
zongedroogde tomaat, komkommer, pittenmix, ei met mosterddille dressing.

Gebakken ei, kaas en samurai saus.

Cheesy bacon bbq

Gebakken champignons, spekjes, rode ui en spicy cocktailsaus.

Broodje zalm roomkaas

Vegaburger

Met rode ui, zongedroogde tomaat, pittenmix, komkommer en
mosterd-dille dressing.

Vegetarische hamburger met burger relish saus.

Gegrild broodje met kip, pesto en gesmolten kaas.

Salade met warme geitenkaas, honing, paprika, notenmix, rode ui,
zongedroogde tomaat en sesamzaadjes.

Krokante kip met satésaus en gefrituurde uitjes.
Krokante kip met bacon en truffelsaus.

Panini kip pesto

Geitenkaassalade

Kipburger
Kip truffel burger

Gegrild broodje met ham en gesmolten kaas.

Salade met rundercarpaccio, paprika, zongedroogde
tomaat, oude kaas, rode ui, pittenmix en truffelmayonaise.

De plattelander

Met noten, rode ui, zongedroogde tomaat en honing.

Panini ham/kaas

Carpacciosalade

Kaas, bacon en bbq-saus.

Broodje brie

Assorti aan broodjes
Ideaal voor vergaderingen of bij gasten over de vloer.
Vanaf 10 stuks (op schaal). Graag tijdig bestellen.
Bestellen of meer informatie 013-5284187

en bezorgen

Salade brie
Salade met brie, paprika, notenmix, rode ui, blauwe
druiven, zongedroogde tomaat, sesamzaadjes en honing.

Online bestellen doe je op
www.eethuysdelind.nl of bel 013-5284187

Salade caprese

.

Salade met mozzarella, tomaat, komkommer, paprika, rode ui,
pittenmix en pestodressing.

Huzarenslaatje
3 bollen huzarensalade met ei, ham, ananas, tomaat,
komkommer, atjar en een puntje frietsaus (zonder brood en boter).

Eethuys de Lind
De Lind 79 - 5061 HV Oisterwijk
www.eethuysdelind.nl
013-5284187

Verse friet & snacks
Verse friet

normaal

groot

Friet zonder
Friet frietsaus
Belse mayonaise
Truffelmayonaise
Curry
Ketchup
Appelmoes
Speciaal
Joppiesaus
Samurai
Piccalilly
Tartaarsaus
Knoflooksaus
Satésaus
Stoofvlees
Oorlog
Champignonsaus
Pepersaus

3 porties

5-6 porties

Gezinsbox

Milkshakes
Aardbei, banaan, chocolade, caramel of vanille
Klein 0.3 L
Middel 0.4 L
Groot 0.5 L

Smoothies
Aardbei – banaan		
Ananas – mango		

Ijskoffie
Ijskoffie 0.4 L		
Ijskoffie Deluxe 0.4L (met caramel en slagroom)

Broodjes
Op zacht broodje				
Op pistolet (wit of bruin)			

Vegetarisch
Bamischijf pittig				
Kaaskroket				
Loempidel
Souflesse				
Vegetarische frikadel			
Vegetarische frikadel speciaal		
Vegetarische kroket			
Vegetarische bitterballen (6 stuks)		
Vegetarische kipcorn			

Glutenvrij
Glutenvrije frikadel 			
Glutenvrije kroket 			
= glutenvrij

Huysfriet

Frisdrank
Blikje Coca cola, Coca cola zero, Fanta, Dr. Pepper, Sprite,
Fuze Tea, Fuze Tea green, Fristi of Chocomel
Fanta Cassis		
Appelsap		
Red Bull		
Petfles Chaudfontaine		
Petfles verse jus d’orange 0.25L		
Petfles Halfvolle melk		
Blikje Bavaria

Kanniekiezenstick				
Kipcorn				
Kipfingers				
Kipnuggets				
Kipsaté (3 stokjes incl. satésaus)		
Kipsatékroket				
Knakworst				
Loempia (gevuld met groente, ham en kip)
Loempidel
Mini snacks XL (6 stuks)		
Nasischijf				
Souflesse				
Souflesse Ham/kaas		
Shoarmarol				
Sitostick				
Uienringen (met knoflooksaus)
Varkenshaassaté (3 stokjes incl. satésaus)
Viandel				
Viandel speciaal				

Bamischijf oriental				
Bamischijf pittig				
Bourgondische bitterballen			
Bourgondische kroket			
Chickenwings				
Crizly				
Draadjesvleeskroket			
Frikadel				
Frikadel speciaal				
Frikadel XXL				
Frikadel XXL speciaal			
Mexicano				
Garnalenkroket				
Gehaktbal uit de jus			
Gehaktbal speciaal (incl. mayo & curry)
Gehaktbal speciaal (incl. satésaus) 		
Gehaktstaaf				
Goulashkroket				
Kaaskroket				
Kalfskroket				

Een verrassend frietje met saus en verse toppings

De meest actuele prijzen
vind je op onze website

Grieks

Pulled pork

Verse friet met gyros, rode ui, bosui, paprika, tzatziki en
frietsaus.

Verse friet met pulled pork, rode ui, mais, tomaat, paprika
en bbq-saus.

Shoarma

Stoofvlees

oren. Zo snel dat het drukwerk van vandaag

Verse friet met shoarma, bosui, rode ui, paprika, frietsaus en
knoflooksaus.

Verse friet met huysgemaakte stoofvlees, gebakken
champignons, piccalilly, gebakken ei, oude kaas, bosui en
belse mayonaise.

morgen alweer gedateerd is. Om belachelijke

Truffel
Verse friet met oude kaas, rode ui, paprika, komkommer,
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise.

Gamba
Verse friet met gamba’s, rode ui, bosui, paprika, schijfje
citroen en knoflooksaus.

Chicken
Verse friet met warme kip, kroepoek, sesamzaadjes,
gefrituurde uitjes, atjar, bosui en satésaus.

Chicken kebab
Verse friet met kipdöner, rode ui, paprika, frietsaus,
knoflooksaus en bosui.

Varkenshaas
Verse friet met varkenshaaspuntjes, rode ui, bosui en
champignonroomsaus.

Plattelander
Verse friet met champignons, spekjes, rode ui, gebakken ei
en spicy cocktailsaus.

De prijsstijgingen vliegen ook ons om de

prijsstijgingen voor te zijn, hebben we ervoor
gekozen om (even) geen prijzen op onze
menukaart te drukken.
De meest actuele afhaalprijzen vind je op onze
bestelsite via www.eethuysdelind.nl.
Via onze social media kanalen zullen we je op de

Huysfriet topper
Check onze website of social media kanalen voor onze
actuele huysfriet topper!

hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
Altijd transparant en eerlijk.
Heb je vragen? Dan kun je ze stellen via social
media of via info@eethuysdelind.nl.

