
M e n u k a a r t

Huyssoep Dagprijs
Een met de tijd wisselend soepje. 

Twaalf uurtje 10.00
Klein kopje soep met twee sneeën 
desembrood belegd met ham, 
gebakken ei en een bourgondisch 
kroketje.

Uit de zee  12.50
Twee sneeën desembrood met 
tonijnsalade, gerookte zalm en 
een garnalenkroket.

Bourgondisch kwartiertje 9.00
Twee bourgondische kroketten op 
twee sneeën desembrood. 

Tosti ham en kaas 6.00
Ham en kaas op desembrood met 
een tipje curry. 

Tosti kip 8.00
Gemarineerde kip op desembrood 
met kaas en een tipje curry.

Tosti hawaii 7.00
Ham, kaas en gebakken ananas op 
desembrood. Met een tipje curry.

Uitsmijter ham en kaas  9.00
Drie spiegeleieren met ham en kaas 
op desembrood.

Boerenuitsmijter 11.50
Ham, kaas, gebakken rode ui, 
champignons en spekjes op 
desembrood.

Lunch
Te bestellen van 11.30 tot 17.00 uur.
Maak voor uw broodje een keuze uit een witte of bruine pistolet.

Specials

Broodjes

Salades
Onze salades worden geserveerd met 
brood en kruidencrème.

Kipsalade 15.00
Salade met warme kip, ananas, komkommer, tomaat, paprika, 
notenmix, croutons, bacon, ei en caesar dressing.

Vissalade 16.00
Salade met gerookte zalm, gamba’s, rode ui, paprika, zongedroogde 
tomaat, komkommer, pittenmix, ei en mosterd-dille dressing.

Carpacciosalade 16.00
Salade met rundercarpaccio, paprika, zongedroogde tomaat, oude 
kaas, rode ui, pittenmix en truffelmayonaise.

Geitenkaassalade 15.00
Salade met warme geitenkaas, honing, paprika, notenmix, rode ui, 
blauwe druiven, zongedroogde tomaat en sesamzaadjes.

Salade brie 15.00
Salade met brie, paprika, notenmix, rode ui, blauwe druiven, 
zongedroogde tomaat, sesamzaadjes en honing.

Salade caprese 13.50
Salade met mozzarella, tomaat, komkommer, paprika, rode ui, 
pittenmix en pestodressing.

Eethuys de Lind
De Lind 79, 5061 HV Oisterwijk

013 528 4187

www.eethuysdelind.nl

Tafelbrood 5.00
Brood met kruidencrème en 
truffelmayonaise. 

Mini snacks 5.60
6 stuks (12 stuks 10.00)

Bourgondische 
bitterballen 5.60
6 stuks met mosterd. 
(12 stuks 10.00)

Uienringen 3.90
6 stuks. (12 stuks 7.50)

Chickenwings  7.00
6 stuks. (12 stuks 13.00)

Borrel

Ben je op zoek naar friet & snacks?

Alle gerechten bij je thuis?
Wij bezorgen ook al onze gerechten bij je thuis of op 
kantoor! Bestellen doe je op onze website:
www.eethuysdelind.nlwww.eethuysdelind.nl

Gouden keuze! Het gehele assortiment vindt u op onze andere 
kaart. Heerlijk krokant gebakken en ook nog eens snel klaar!

Broodje carpaccio 10.00
Met rode ui, zongedroogde 
tomaat, pittenmix, oude kaas en 
truffelmayonaise. 

Broodje warme kip 9.00
Gemarineerde kippendijen met 
gefrituurde uitjes, 
sesamzaadjes en kroepoek.

Broodje Chicken kebab  8.50
Chicken kebab met rode ui en 
knoflooksaus.

Broodje pulled pork 8.50
Langzaam gegaard varkensvlees 
met rode ui en bbq-saus.

Broodje shoarma 8.50
Varkensvleesreepjes met paprika, 
gesmolten kaas en knoflooksaus.

Broodje gyros 8.50
Gekruid varkensvlees met rode ui en 
tzatziki.

Broodje warme geitenkaas 9.00
Met rode ui, blauwe druiven, 
zongedroogde tomaat, noten, 
sesamzaadjes en honing.

Broodje warme beenham  7.50
Met champignonroomsaus.

Broodje filet speciaal  8.50
Met komkommer, ei, ui en frietsaus.

Broodje tonijnsalade 7.00
Ambachtelijk gemaakte tonijnsalade 
met gekookt ei, komkommer, rode 
ui en garnering.

Broodje eiersalade 7.00
Ambachtelijk gemaakte eiersalade 
met rode ui en garnering.

Broodje Caprese 8.00
Met tomaat, mozzarella, rode ui, 
pesto en pittenmix.

Broodje gezond  9.00
Met ham, kaas en een gezonde 
garnering. Met yoghurtdressing.

Broodje brie 8.50
Met noten, rode ui, blauwe druiven, 
zongedroogde tomaat en honing.

Broodje zalm roomkaas  10.00
Met rode ui, pittenmix, komkommer 
en mosterd-dille dressing.

Panini ham/kaas 7.00
Gegrild broodje met ham en 
gesmolten kaas.

Panini kip pesto 7.00
Gegrild broodje met kip, pesto en 
gesmolten kaas.

Sausje d’r bij?
Je borrelhapje smaakt nóg beter met 
een beetje mayo, curry of joppiesaus. 



Nagerechten & gebakVoorgerechten

Huysfriet

Appelkruimel     5.50
Met een bolletje ambachtelijk ijs (slagroom d’r bij + 0.75). 

Nougatino 6.00 
Tartufo van nougat roomijs, rijkelijk gedecoreerd 
met caramel, nougatine en slagroom.

Gebak van de dag Dagprijs 
Je vindt ons ‘gebak van de dag’ in onze gebaksvitrine of 
vraag ons personeel.

Dame blanche ijsdessert  6.00
Verschillende soorten chocolade met roomijs op een krokante biscuit.

IJsmacaron 6.00 
Een grote frambozen macaron gevuld met roomijs.

Een schep softijs met slagroom 6.00
Softijs met slagroom en saus. Keuze uit: caramel- aardbeien of 
chocoladesaus. Verse aardbeien +1,50 (seizoensgebonden).

OREO 5.50
Een glas met 2 bolletjes oreo ijs, slagroom en oreo crumble.

IJskoffie     4.00

IJskoffie deluxe    5.00
Caramel en slagroom.

Huysburger speciaal 8.00
Frietsaus, curry en gebakken ui. 

Hamburger van ’t huys 9.00
Gebakken ei, bacon en 
creamy-bacon saus.

Spicy burger 9.00
Gebakken ei, kaas en pittige 
samurai saus.

Cheesy bacon bbq 9.00
Kaas, bacon en bbq-saus.

De plattelander 9.50
Gebakken champignons, spekjes, 
rode ui en spicy cocktailsaus.

Kipburger 8.00
Krokante kip met satésaus en 
gefrituurde uitjes.

Kip truffel burger 8.00
Krokante kip met bacon en 
truffelsaus.

Vegaburger 8.00
Vegetarische hamburger met 
burger relish saus.  

Kindergerechten

Kipnuggets  6.50
3 kipnuggets met frietjes en 
appelmoes.

Frikadel 6.50
Frikadel met frietjes en appelmoes.

Kroket  6.50
Kroket met frietjes en appelmoes.

Knakworst 6.50
Knakworst met frietjes en 
appelmoes.

Poffertjes 6.50
Poffertjes met poedersuiker.

Kindertosti  5.00
Ham & kaas op wit brood.
(te bestellen tot 17.00u)

Chicken 13.00
Verse friet met warme kip, bosui, 
kroepoek, sesamzaadjes, atjar 
gefrituurde uitjes en satésaus.

Chicken Kebab 13.00
Verse friet met chicken kebab, 
paprika, rode ui, bosui, frietsaus 
en knoflooksaus.

Grieks  13.00
Verse friet met gyros, rode ui, bosui, 
paprika, tzatziki en frietsaus.

Stoofvlees  13.50
Verse friet met huysgemaakte 
stoofvlees, gebakken champignons, 
piccalilly, gebakken ei, oude kaas, 
bosui en belse mayonaise. 

Pulled pork 13.00
Verse friet met pulled pork, rode ui, 
mais, tomaat, paprika en bbq-saus.

Shoarma 13.00
Verse friet met shoarma, bosui, rode 
ui, paprika, frietsaus en knoflooksaus.

Plattelander 12.00
Verse friet met champignons, 
spekjes, rode ui, gebakken ei en spicy 
cocktailsaus.

Truffel 12.00
Verse friet met oude kaas, rode ui, 
komkommer, paprika, zongedroogde 
tomaat en truffelmayonaise.

Gamba 13.50
Verse friet met gamba’s, rode ui, bosui, 
paprika, schijfje citroen en knoflooksaus.

Varkenshaas 13.50
Verse friet met varkenshaaspuntjes, 
rode ui, bosui en champignonroomsaus.

Stokbroodje met kruidencrème  2.75 

Tafelbrood 5.50
Brood met kruidencrème en truffelmayonaise. 

Huyssoep      Dagprijs
Een met de tijd wisselend soepje.

Carpaccio     9.00
Rundercarpaccio met oude kaas, pittenmix, zongedroogde tomaat, 
rode ui en truffelmayonaise.

Caprese  6.50
Tomaat, mozzarella, pesto en pittenmix.

Gamba’s      9.00
Warme knoflookgamba’s met brood.

Sausje d’r bij?

Pepersaus 2.50

Appelmoes 1.50

Barbecuesaus 1.25

Champignonsaus 2.50

Knoflooksaus  1.25

Samurai  1.25

Satésaus  2.00

Tartaarsaus  1.25

Met verse friet, frietsaus en een frisse salade.

Schnitzel      16.00
200 grams schnitzel.

Saté      17.00
3 stokjes malse saté. Keuze uit kip of varkenshaas (+0.50). 
Gegarneerd met satésaus, gefrituurde uitjes en kroepoek.

Halve haan      15.00
Gemarineerd half haantje.

Pannetje Gamba’s 20.00 
Gamba’s in knoflookolie 

Surf  & Turf 20.00 
Gamba’s in knoflookolie met een gemarineerde sparerib.

Varkenshaaspuntjes    17.00
Een pannetje met varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus.

Spareribs      21.00
Gemarineerde spareribs.

Fish and chips     16.00
Knapperige lekkerbek.

Zalm       18.00
Gebakken zalmfilet met vissaus.

Loempia      15.00
Loempia gevuld met groente, ham en kip. Gegarneerd met ham, 
satésaus en gebakken ei.

Menu’s zonder verse friet maar wel met een frisse salade

Bamischotel met saté   17.00
Bami met ham, satésaus, gebakken ei en kipsaté of 
varkenshaassaté(+0.50).

Nasischotel met saté   17.00
Nasi met ham, satésaus, gebakken ei en kipsaté of 
varkenshaassaté(+0.50).

Hoofdgerechten

(100% rundvlees)

Alle kinderen krijgen bij het kindermenu een gezonde traktatie en een verrassing.

Een verrassend frietje met saus en verse toppings. 

Betaling geschiedt per tafel, niet per persoon.

Huysburgers  

Maak er een menu van!

Op een geroosterd broodje met sla, 
komkommer en tomaat.

Voor maar 5.95 meer krijgt u er verse friet, 
frietsaus en een frisse salade bij. 


