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Middenin het middeleeuws vestingstadje Sluis, ruim 700 jaar oud, vindt u, gelegen in het
centrum, “De Lindenhoeve” (een tot restaurant verbouwde hoeve) van de familie
Langenberg – Wemaer. Met deze brochure willen wij u een kijk geven op de culinaire
barbecue-mogelijkheden die u heeft bij De Lindenhoeve. Waar u op zoek bent naar een
gezellig zitje of misschien wel naar een wat ruimere plaats op terras, bij ons vindt u wat u
zoekt.

Welkom

Nieuw bij De Lindenhoeve: uw
georganiseerde barbecue! U bent
“Chef de Cuisine” en bepaalt de
“cuisson”! Wij zorgen voor de
voorbereiding en de afwas!
Na tijdige reservatie (minimaal 3 dagen
vooraf) kunt u samen met het door u
samengestelde gezelschap (vanaf 10

volwassenen) genieten van de barbecue.
U heeft keuze uit een van de barbecuepakketten in combinatie met één van de
saladevoorstellen die volgen in deze brochure. Bij de barbecue zijn telkens drie koude
en twee warme sauzen inbegrepen.
“De Lindenhoeve" staat middenin een prachtig aangelegde tuin met een
kinderspeelplaats. Het zonneterras biedt gedurende de mooie dagen van het jaar een extra
dimensie aan uw verblijf. Ons restaurant en tearoom zijn sinds 1969 gekend voor zijn
kwalitatieve en streekgebonden gerechten, gerenommeerde pannenkoeken en wafels en
gezinsvriendelijke omgeving. Sinds 2015 kunt u ook overnachten bij ons. Anderen die u
voorgingen omschrijven De Lodge als een luxe, tot in de puntjes verzorgde, kamer welke
zeer goed inspeelt op de wensen tijdens een weekendje weg in- en rondom Sluis. Maak
deel uit van de legende en beleef het!
Ons bedrijf beschikt over ruime parkeerterreinen in het centrum die groot en goed
bereikbaar zijn. Verder is De Lindenhoeve geheel drempelloos met alle nodige faciliteiten
voor mindervaliden. Het voordeel van de centrale ligging is, dat u na uw bezoek aan "De
Lindenhoeve" uw hart kunt ophalen in de gezellige winkelstraten van Sluis.
Waar velen kijken naar prijsbeperking en alles wat daarmee samenhangt, zijn wij nog
steeds overtuigd dat eersterangs ingrediënten, verwerkt op een creatieve en professionele
manier en geserveerd aan een verzorgde tafel, nog steeds de voorkeur genieten.
Het bovenstaande brengt ons tot de veronderstelling, dat wij ook dit jaar weer velen in
ons bedrijf welkom mogen heten.
Onze bediening is erop getraind om U vlot en correct van dienst te zijn, ons gastheerschap
vanouds gemoedelijk en onze keuken degelijk, maar tevens vooruitstrevend.
Wellicht tot ziens in " De Lindenhoeve".

Sven & Heidi Langenberg
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Barbecuepakketten

Barbecue 1: “US CLASSIC” .............................................. €24,50 p.p.

Inbegrepen is:
✓ Gemarineerde steak
✓ Braadworst
✓ Spare ribs
✓ Kippenboutje
Barbecue 2: “DONALD TRUMP’S FAVOURITE” ................. €36,50 p.p.

Inbegrepen is:
✓ Côte à l’os Glorius (Varkensvlees)
✓ Lamsbrochet
✓ Gevulde kipfilets met geitenkaas
✓ Château Briand (Ossehaas)
Barbecue 3: “TROPICAL BARBADOS” .............................. €28,50 p.p.

Inbegrepen is:
✓ Côte à l’os Wit-Blauw
✓ Zwaardvissteak
✓ Scampibrochet
✓ Kippenvleugeltjes op stokje
Barbecue 4: “Long Island Blues” ..................................... €59,50 p.p.

Inbegrepen is:
✓ ½ Canadese kreeft “Belle-Vue”
✓ ½ Canadese kreeft van de grill
✓ Gambas met verse ananas
✓ Kippenvleugeltjes op stokje
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Salades
Barbecuepakketten
Saladevoorstel 1
✓ Tomaatkomkommersalade
✓ Pastasalade met yoghurt, groenten en verse tuinkruiden
✓ Gemengde sla
✓ Rodekoolsalade
✓ Gegrilde zoete aardappel of gepofte aardappel
✓ Aardappelsalade
✓ Groente rijst
✓ Keuze uit 3 koude sauzen en 2 warme sauzen
Saladevoorstel 2
✓ Komkommersalade met sesam en chilipeper
✓ Amerikaanse cole slaw
✓ Maiskolven met kokossaus
✓ Gemengde sla
✓ Tomaat, komkommer, maissalade
✓ Curryrijst
✓ Aardappelbrochetjes
✓ Aardappelsalade
✓ Keuze uit 3 koude sauzen en 2 warme sauzen
Saladevoorstel 3
✓ Zoetzure komkommersalade
✓ Gemengde salade
✓ Couscous salade met mango
✓ Tomatensalade met rode ui, olijven en feta
✓ Gegrilde ananas
✓ Pastasalade met mais
✓ Gepofte aardappel
✓ Aardappelsalade
✓ Keuze uit 3 koude sauzen en 2 warme sauzen
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Sauzen
Warme sauzen
Verse béarnaise, peperroomsaus, champignonsaus, Provençaalse saus, mosterdsaus
Koude sauzen
Mayonaise, cocktailsaus, tartaarsaus, barbecuesaus, looksaus, currysaus
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Algemene voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing.
De UVH zijn de voorwaarden waarop de in Nederland gevestigde horecabedrijven,
horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Deze voorwaarden zorgen
voor een heldere en professionele relatie tussen gast en horecabedrijf. Hieronder zijn
enige artikelen nader toegelicht of verder uitgewerkt. Daarnaast zijn voor specifieke
onderwerpen een aantal ideeën c.q. richtlijnen opgenomen.
✓ Menukeuze
Het is voor ons helaas niet mogelijk om 2 verschillende pakketten door elkaar te
serveren. Aldus dient u er rekening mee te houden dat u een keuze dient te
maken voor één bepaald pakket. Keuzevarianten sluiten wij hierbij volledig uit.
Indien op het moment zelf iemand een ander gerecht verkiest dan het hetgeen
wat gereserveerd is, wordt dit gerecht als extra aan kaartprijs aangerekend.
✓ Kinderkorting
Voor kinderen tot 12 jaar wordt 50% van de normale prijs gerekend. Dit indien
zij dezelfde menu eten als het geserveerde menu voor de anderen gasten.
✓ Prijsopgave
Al onze prijzen zijn informatief en worden onder voorbehoud gegeven. Dit tarief
is slechts geldig voor groepen vanaf 10. Op verzoek kan een specifieke offerte
worden opgemaakt.
✓ Betalingsvoorwaarden
In al onze prijzen is de BTW inbegrepen. Wijzigingen in het BTW-tarief worden
ten alle tijde aan u doorberekend. Het saldo (eindbedrag minus voorschot) dient
na de maaltijd of het diner vereffend te worden. Bij gebrek aan betaling binnen
de 14 dagen zal er automatisch van rechtswege een forfaitair schadebeding van
20% van het factuurbedrag aangerekend worden.
✓ Bediening
In al onze prijzen is de bediening inbegrepen
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Contactgegevens
✓ Reserveren
Reserveren kan per email of via www.delindenhoeve.nl/nl/reserveren.
✓ Contactgegevens
Restaurant De Lindenhoeve
T.a.v. Mevrouw Heidi Langenberg
Beestenmarkt 4
4524 EA Sluis (Nederland)
heidi@delindenhoeve.nl
Tel.

+31 (0) 117 – 46 18 10
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