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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 mogelijkheden die u heeft wanneer u op
doortocht bent in onze streek.

Welkom

Waar U op zoek bent naar een gezellig zitje
of misschien wel naar een wat ruimere
eetgelegenheid, bij ons vindt U wat U
zoekt.
U kunt terecht van 09.00 uur 's morgens
tot 20.00 uur 's avonds voor alle mogelijke
vormen van groepsrestauratie, voor gezelschappen van klein tot groot. (“De
Lindenhoeve” is geheel drempelloos met
alle nodige faciliteiten voor mindervaliden).

“De Lindenhoeve" staat middenin een prachtige 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. Maak deel uit van de legende en beleef het!
Ons bedrijf beschikt over ruime parkeerterreinen in het centrum die groot en goed
bereikbaar zijn.
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 er op 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

Restaurant De Lindenhoeve – Menusuggesties voor groepen en bussen 2018

3

Koffiestop

Kop koffie of thee ....................................................................................... € 2,40
2 Koppen koffie of thee ............................................................................... € 3,80
ONTBIJT..................................................................................................... € 10,50
Pistolet, croissant, boterham, Ham, kaas, confiture, vers sinaasappelsap, Kannetje koffie of thee

Croissant met confiture en kop koffie of thee ............................................... € 5,00
Plak roombotercake met 1 kop koffie of thee ............................................... € 4,40
Plak roombotercake met 2 koppen koffie of thee.......................................... € 5,50
Zeeuwse Bolus met 1 kop koffie of thee....................................................... € 5,00
Zeeuwse Bolus met 2 koppen koffie of thee ................................................. € 6,40
Appelgebak met 1 kop koffie of thee ........................................................... € 5,00
Appelgebak met 2 koppen koffie of thee ...................................................... € 6,40
Roomboterappelgebak uit eigen keuken, met 2 koppen koffie of thee ........... € 7,50
Wafel of pannenkoek met boter en suiker, met 2 koppen koffie of thee ........ € 7,75
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Koffietafels

Zeeuwse koffietafel .................................................................... € 13,00 p.p.

Inbegrepen is:
ü Wit en bruin brood
ü Kaas en diverse vleeswaren
ü Roomboter, confituur en stroop
ü Koffie of thee naar behoefte
Vlaamse koffietafel .................................................................... € 18,00 p.p.

Inbegrepen is:
ü Soep
ü Witte en bruine broodjes
ü Rozijnenvlinder
ü Kaas en diverse vleeswaren
ü Roomboter, confituur en stroop
ü Koffie of thee naar behoefte

Mogelijke uitbreidingen :
Soep ...................................................................................................€ 4,20 p.p.
Vleeskroket ..........................................................................................€ 3,50 p.p.
Russisch ei ..........................................................................................€ 4,50 p.p.
Klein kippenpasteitje ............................................................................€ 7,00 p.p.
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Lunchtips

2 x koffie of thee + 1 broodje ham + 1 broodje kaas

€ 9,00

Appelpannenkoek met 2 koppen koffie of thee

€ 10,00

Spekpannenkoek met 2 koppen koffie of thee

€11,20

Ardennerpannenkoek met 2 koppen koffie of thee

€12,30

Pannenkoekenmaaltijd .............................................................. € 14,00 p.p.

Inbegrepen is :
ü Onbeperkt pannenkoeken eten met roomboter, bruine suiker, stroop
en confituur.
ü Koffie en thee naar behoeftte
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Menusuggesties voor groepen
Snelle lunchgerechten
Koninginnepasteitje met frieten en salade ....................................................... € 11,00
Pladijsfilet met tartaar en frietjes .................................................................... € 12,50
Varkensschnitzel met champignonroomsaus,
groene boontjes en aardappelkroketjes........................................................... € 12,00
Op vel gebakken zalmfilet met wilde spinazie en puree.................................... € 14,00
Bord met gerookte hesp en meloen, afgewerkt met rauwkost .......................... € 12,00
Gegratineerd Zeeuws vispannetje ................................................................... € 14,25
Kabeljauw met preisaus en puree ................................................................... € 16,00
Vegetarische gerechten
Foccaccia Pesto Rosso met krabsalade, bieslookspread en kerstomaat ............. € 9,00
Pasta Pesto.................................................................................................... € 10,00
Gewokte groentenpasta en romige tomatensaus ............................................. € 10,00
Gekleurde tomatencarpaccio met mozarella, munt en basilicum ....................... € 10,00
Toscaanse Ruccolasalade met artisjokharten en Parmesan .............................. € 12,00
2 Huisgemaakte garnalenkroketten op de wijze van “Tante Germaine”............. € 12,50
Salade Niçoise ............................................................................................... € 14,00

3-gangenmenu’s
Menu 1 .......................................................................................................... € 17,50
Groentensoep
Kippenschnitzel met stroganoffsaus en kroketjes
Carré confiture
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Menusuggesties voor groepen
Menu 2 .......................................................................................................... € 19,00
Tomatensoep
Wijtingfilet met andijviepuree en witte wijnsaus
of
Waterzooi van kip met dragon
Kopje koffie met mini-Javanais

Menu 3 .......................................................................................................... € 19,50
Kervelsoep
Kalkoenrollade met sinaasappelsaus, fruitgarnituur en aardappelkroketjes
Koffie met appelgebak

Menu 4 .......................................................................................................... € 19,75
Heldere kippensoep
Varkensgebraad Provençale met gebakken witlof, gegrilde tomaat en
aardappelkroketjes
Rijstpap

Menu 5 .......................................................................................................... € 20,50
Portugese roomsoep
Ardeens gebraad op grootmoeders wijze met kroketjes
Vanille-ijs met vruchtencoulis en slagroom
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Menusuggesties voor groepen
Menu 6 .......................................................................................................... € 21,00
Heldere groentensoep
Op vel gebakken zalm op een bedje van tagliatelli met spinazie
Pannenkoek met suiker
Menu 7 .......................................................................................................... € 22,00
Bisque van garnalen en verse dragon
Kabeljauw met preisaus en puree
Javanais
Menu 8 .......................................................................................................... € 22,00
Koude pastasalade met gerookte zalm
Kipfilet met kerriesaus Oriëntale en Basmatirijst
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Menu 9 .......................................................................................................... € 25,50
Tartaar van gemarineerde zalm met dille en zure room
Biefstuk Béarnaise met gemengde salade en frietjes
Tiramisu
Menu 10 ........................................................................................................ € 25,50
Slaatje van gebakken geitenkaas
Filet van parelhoen “Fine Champagne”,
Met groentenkrans en aardappelkroketjes
Pannenkoek met vanille-ijs
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Reserveringen

Voor koffietafels en groepsdiners is een tijdige reservatie noodzakelijk.
Gelieve uiterlijk één dag voor uw bezoek, voor 10 uur ’s morgens, het juiste aantal
personen door te geven. Dit opgegeven aantal personen is bepalend bij het in rekening
brengen van groepsdiners en koffietafels, ook als het aantal aanwezig personen minder
dan het opgegeven aantal blijkt te zijn.
Reserveren kan per e-mail, brief of telefonisch, hoewel de voorkeur uitgaat naar
reserveringen per e-mail.
Reserveringen kunt u versturen naar:

Restaurant De Lindenhoeve
T.a.v. Mevrouw Heidi Langenberg
Beestenmarkt 4
4524 ZH Sluis (Nederland)

Tel.

+31 (0) 117 – 46 18 10

Email. heidi@delindenhoeve.nl
Web. www.delindenhoeve.nl
PRIJZEN:
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en bediening.
De prijzen voor groepsdiners en koffietafels gelden voor gezelschappen van minimaal
25 personen, waarbij per gezelschap voor éénzelfde menu wordt gekozen. De maaltijd
van de chauffeur is voor onze rekening.
Groepen kleiner dan 25 personen betalen een toeslag van 25%.
Er is gratis parkeergelegenheid voor autobussen aan het VVV-kantoor te Sluis
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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.
ü Menukeuze
Het is voor ons helaas niet mogelijk om 2 verschillende menu’s door elkaar te
serveren. Aldus dient u er rekening mee te houden dat u een keuze dient te
maken voor één bepaald type menu (vlees of vis) voor de gehele groep.
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.
ü Kinderkorting
Voor kinderen tot 8 jaar wordt 50% van de normale prijs gerekend. Dit indien
zij dezelfde menu eten als het geserveerde menu voor de anderen gasten
ü Prijsopgave
Al onze prijzen zijn informatief en worden onder voorbehoud gegeven. Dit tarief
is slechts geldig voor groepen vanaf 25 personen of voor buffetten vanaf 40
personen. Op verzoek kan een specifieke offerte worden opgemaakt.
ü 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.
Het voorschot dient uiterlijk 2 weken voor reservatiedatum op onze rekening te
staan.

ü Bediening
In al onze prijzen is de bediening inbegrepen. Wij vragen u ons tijdig te
verwittigen indien u speeches wil inlassen. Voorziet u laatkomers, gelieve ons
dan ten laatste bij het aperitief te verwittigen. Zoniet is het voor ons niet
mogelijk om de voorafgaande gangen nog te serveren.
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Algemene voorwaarden

ü Annulering
Wanneer een reservatie is gemaakt, geldt voor annulering van de reservatie
hetvolgende:
Bij annulering van meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn.
Bij annulering van 14 dagen of minder, maar meer dan 7 dagen voor het
gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde verschuldigd
zijn.
Bij annulering van 7 dagen of minder, maar meer dan 3 dagen voor het
gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd
zijn.
Bij annulering van 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip, zal de
klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Wanneer er daags voordien of op de dag zelf personen worden afgemeld, dan
worden deze toch aangerekend.
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