
MENU



DRANKEN

FRISDRANKEN - PER FLESJE  2,95

Pepsi cola | Pepsi Max    

Sisi orange

7-up

Rivella

Royal club: cassis | tonic | bitter lemon | ginger ale

Flevosap appelsap

Fristi

Chocomel

Sourcy rood | blauw

Sourcy rood | blauw groot      0.75 ML  4,95

Ice Tea  3,00

Ice Tea green  3,00

Jus d’ orange (vers)  4,50

WARME DRANKEN
Koffie  2,70

Thee  2,50

Verse muntthee  2,85

Cappucino  3,20

Espresso  2,50

Koffie verkeerd  3,25

Latte macchiato  2,95

Latte gezouten karamel  5,00

Warme chocolademelk  3,00

met slagroom  +0,50





SPECIAAL BIEREN

TAPBIEREN 
AMSTEL PILSENER 3,00
al sinds 1870 volmout gebrouwen 
met extra geurige hop. Het resultaat 
is een helder pilsner met een volle smaak 
en een stevige schuimkraag - 5.0%

TEXELS SKUUMKOPPE  4.75
Texels skuumkoppe is een tarwebier waaraan 
diverse hopsoorten en de karakteristieke bovengisting 
een volle smaak geven - 6.0%

BIER VAN HET MOMENT  4.00 
maandelijks wisselend van de tap

RIJK & DONKER 
AFFLIGEM DUBBEL 4,50
abdijbier met een kruidig aroma van kruidnagel 
en karamel. Een karaktervol bier met 
een zachtmoutige smaak en een zoet karakter - 6.8%

ZUNDERT 10 5.00
Zundert trappist 10 is een quadruppel met een 

kruidige toets. Deze trappist is diep roodbruin van kleur, 
met een mooie, licht beige, schuimkraag. - 10.0%

LAAG ALCOHOLISCH 
AMSTEL RADLER 3,50
de verfrissende mix van Amstel bier 

en citroenwater - 2.0%

0.0 ZONE
HEINEKEN 0.0 3,50
een alcoholvrij bier met verfrissende 

en fruitige smaak dankzij Heineken’s unieke A-gist,
gecombineerd met een zacht moutige body

AMSTEL RADLER 0.0 3,50
de verfrissende mix van alcoholvrij Amstel bier

en citroenwater, lekker op elk moment van de dag

AFFLIGEM BLOND 0.0 3,70
een Belgisch abdijbier van rijke smaak
met een zachte fruitigheid en een mild bitter einde



FRUITIG & FRIS 
MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 4,50
deze zoete Kriek Lambic is een blend van zoetigheid, 
1 jaar oude lambic voor frisheid en oude lambic 

voor die typische lichtzure toets - 4.0%

ZILLERTALER WEISSBIER  6,00
Zillertal Weißbier Hell is een amberkleurige Weizen. 
Een fris en fruitig bier dat vol van smaak is 
en natuurlijk troebel - 5.0%

VLIERBLOESEM NEIPA 5.00
een New England IPA, gebrouwen met een flinke
dosis tarwemout en haver. Citra en El Dorado hop,
in combinatie met gedroogde vlierbloesem, geven
het bier een fruitig en bloemig karakter.
Brouwerij 84 - 6.0%

SPECIAAL BIEREN

KRACHTIG & BLOND 
BRAND KRACHTIG EN BLOND 4,50
vol en fruitig karakter met uitbundige aroma’s  
door de verschillende soorten hop en mout - 7.8%

AFFLIGEM BLOND 4,50
abdijbier met een kruidig, citrus aroma 
en een vleugje vanille. Affligem blond heeft 
een diepe smaak en een lichte frisse afdronk - 6.8%

LAGUNITAS IPA 5.00
hét boegbeeld in z’n soort. Prachtig gebalanceerde 

citrustonen, lichtzoet en gecombineerd 
met een frisbittere zachte afdronk - 6.2%

HAPKIN 5.00
zwaar blond, moutig karakter en fruitig, 
bitter aroma - 8.0% 

TRIPPEL KARMELIET 5.00
trippel, volle complexe smaak en afdronk. 
Toon van citroen - 8.0% 



WIJNEN

WIT DROOG 
SAUVIGNON BLANC  - LUST 25,00 5,00
een speelse combinatie van citrus 
en zachte florale tonen met een subtiele zuurtje 
elegant | levendig | fris

BORDEAUX BLANC SEC  - CH. DE MARSAN  28,00 6,00
witte Bordeaux met fruitige aroma’s 
van perzik en exotisch fruit met een soepele 
en zachte finale 
mineralig | fruitig | aangenaam

CHARDONNAY - PHILIBERT DU CHARME  25,00 5,00
een houtgerijpte maar frisse Chardonnay 
met volle smaak, geuren van banaan en peer 
vol | delicaat | vriendelijk

PINOT GRIGIO - BAGLIO NORMANNO 28,00 6,00
Sicilaanse schoonheid met combinatie 
van fruit en bloemen, lange en elegante afdronk
vrolijk | aromatisch | sappig 

 
APPASSIMENTO BLANCO - ROMEO & JULIËT 35,00 7,00
aangename wijn van gedroogde 
Garganega druiven, vol en fris 
met rijke smaken en klein ‘botertje’ 
krachtig | complex | liefdevol

GRENACHE BLANC - PERDERBERG 30,00 6.20
volle, ronde witte wijn met de smaak 
van steenfruit en sterfruit, spanning en rondeur
intens | wit fruit | harmonieus

CHARDONNAY - BLACK STALLION 55,00 
imposante en heerlijk zachte smaak 
met veel tropisch fruit en een lange, 
boterzachte afdronk
zacht | boterig | tropisch fruit

*alleen per fles

Onze wijnkaart is ingedeeld op smaakprofiel, bovenaan staan de lichtere en frissere wijnen. 
Hoe verder u naar beneden afzakt, hoe voller en rijker de wijnen worden.



WIT ZOET 
JOHANNES EGBERTS SPATLESE 20,00 4,00
de natuurlijke zoetheid van deze wijn wordt
in balans gehouden door een licht zuurtje;
mooie lange afdronk 

 Pfalz, Duitsland

ROSÉ 
LUST CINSAULT ROSÉ 25,00 5,00
rijke aroma’s in de neus met rode bessen
en subtiele hints van peer. In de mond rond,
vol met een lange afdronk
 Zuid-Afrika

SYRAH ROSE - CHATEAU DU CICERON 25,00 5,00
aromatisch met in de geur veel rood fruit 
en een hintje peer; vol en fris van smaak 
met veel rood fruit. 
 Frankrijk



WIJNEN

PACHECA TINTO 27,00 5,50
een goed uitgebalanceerde wijn met een
zuurgraad die hem wat frisheid geeft, ronde
tannines die hem structuur geven en een
lange en aanhoudende afdronk
soepel | fruitig | elegant

CICERON LE MARCELAN 30,00 6,50
Krachtig in de neus, soepel in de smaak met
zachte tannine. met aantekeningen van rode
vruchten en zwarte jam
intens | krachtig | rond

RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE 45,00

 - CECILIA BERETTA  
klassieke Veneto blend 
met indrukwekkende geur
krachtige en sappige smaak van rijpe bessen
harmonieus | rijk | imposant

ROOD 
MERLOT - LUST 25,00 5,00
aantrekkelijke aroma’s van zwarte bessen 
met de smaak van rijp fruit met zachte tannine
modern | vriendelijk | uitgebalanceerd

TEMPRANILLO - VEGAVAL PLATA CRIANZA 30,00 6,50
klassiek, zijdezacht maar met goede structuur; 
fruitige tonen en hints van vanille en cacao
vol | elegant | rond

SHIRAZ - BELLINGHAM BIG OAK RED 28,00 6,00
Intens geur van laurier, kaneel en chocola 
met een verleidelijke smaak door een klein zoetje
zwoel | kruidig | smaakvol

APPASIMENTO ROSSO - ROMEO & JULIËT 35,00 7,00
volle geur van rode bessen en kruidige hints; 
goed in balans met een licht pepertje.
intens | krachtig | passie

*alleen per fles



PORTS 
RUBY PORT - QUINTA DE MARROCOS  4,50
smakelijk rood fruit, sappig met een beetje
scherpte en een hint van braam en krentjes,
zeer aangenaam

TAWNY PORT - QUINTA DE MARROCOS  4,50
robijnrood met een intens fruitige geur.
De smaak is gebalanceerd, zoet, fruitig
met zachte tannines

MOUSSEREND 
CAVA BRUT - JAUME SERRA 25,00 7,50
rond, levendig en met goede ,
aangenaam wit fruit, met citrus en appel,
een verfrissende, mooie mousserende wijn

CHAMPAGNE BRUT - BRETON FILS 45,00
In de mond proeft u onstuimigheid 
en vitaliteit met tonen van vers fruit
glad en gestructureerd mondgevoel



BORREL

BROODZAKJE  7,00
boter | dip | olijven

SCHAALTJE OLIJVEN  4,00

BITTERBALLEN 6,00 8,25
8 st | 12 st

LUXE BITTERGARNITUUR 6,00 8,25
8 st | 12 st

GEFRITUURDE UIENRINGEN  6,00

NACHO’S MET GUACAMOLE  9,50

BORRELPLANK  18,50 

 





VOORGERECHTEN

BROODZAKJE   7,50
gevuld met een selectie van verse broodjes

echte roomboter | brooddip | zoete olijven

SOEP VAN DE CHEF  7,00
iedere week een nieuwe heerlijke soep

SOEP VAN GROVE MOSTERD  7,00
kaantjes

SOEP VAN WINTERPEEN EN POMPOEN  7,00
kokos | citroengras | gember

CARPACCIO   12,00
frisse salade | truffelmayonaise
Parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat
     Tinto  |      NEIPA 84

RIBFINGERS TERIYAKI  13,00
zacht gegaarde ribfingers
mango | rode kool
     Marcelan  |      Hapkin

AJAM SATÉ 2.0    12.00
krokante kip | pindasaus | atjar | crunch

     Marcelan  |      Affligem Dubbel

GAMBA’S CHILI STYLE                  13,00
roergebakken gamba’s met verse groenten 
     Marsan  |      Lagunitas IPA

TEMPURA GROENTE    10.00
verschillende groentes | chimichurry

geroosterde zaden

     Grenache Blanc  |      Brand Krachtig Blond



HOOFDGERECHTEN

SPARERIBS  25,00
Pieter Poot style

   Tempranillo  |     Affligem Dubbel

PARELHOEN  25,00
gekonfijt en krokant gebakken | dragonsaus
   Tinto  |     Affligem Blond

PEPPERSTEAK  25,00
volle jus

   Shiraz  |     Trippel Karmeliet

TOURNEDOS - 200 GR  34,50
malse haasbiefstuk | pepersaus
   Passimento Rood  |     Lagunitas IPA

BONELESS BEEF RIBS  23,00
gestoofd | eigen jus | krokant van droge worst
crunch van paddenstoelen

   Shiraz  |     Zundert 10

VARKENSRACK - 300 GR  22,00
sous vide gegaard Scandinavisch scharrelvarken
aan het bot | paddenstoelen-roomsaus

   Shiraz  |     Trippel Karmeliet

HEILBOT  25,00
schuimige saus van eekhoorntjesbrood
   Chardonnay  |     Skuumkoppe

ZALMFILET  25,00
hollandaise saus

   Chardonnay  |     Hapkin Blond

GEFRITUURDE CHAMPIGNONS  18,00
frisse salade | truffelmayo | Parmezaanse kaas
    Affligem Blond

AUBERGINE  18,00
zachtgegaard | parelgort | verschillende
groente | tzaziki
   Affligem Dubbel

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur, warme en koude groenten en mayonaise.
Voor het bijbestellen van gerechten rekenen wij 2,- extra.



KROKET  6,50

FRIKANDEL  6,50

GEFRITUURDE KIPHAASJES  7,50

POFFERTJES  5,50

PANNENKOEKEN  6,00

SPARERIBS  14,00 

KINDERIJSJE  5,00
vanille-ijs met aardbeiensaus

vanille-ijs met chocoladesaus

KIDS - FRIETJES | APPELMOES | MAYONAISE DESSERTS

CITROENTAARTJE  9,00
limonchello | bramensorbetijs

APPELTAARTJE  9,00
gezouten karamel | snicker hazelnoot roomijs

BANANEN MASCARPONE  9,00
chocoladeijs | pecannoten

CRÈME BRÛLÉE  6,50
fluweelzachte pudding | afgebrand



IRISH COFFEE   8,00
whiskey | bruine suiker | slagroom

SPANISH COFFEE   8,00
Tia Maria | slagroom

SPANISH COFFEE 43  8,00 
Licor 43 | slagroom

FRENCH COFFEE   8,00
Grand Marnier | slagroom

ITALIAN COFFEE   8,00
Amaretto | slagroom

BAILEYS COFFEE   8,00
Baileys | slagroom

PIETERS COFFEE  8,00
Stellingwerfs likeur | slagroom

BONAPARTE KOFFIE  9,00
mandarin likeur | ijsblokjes | espresso | bruiswater

CARAJILLO   9,00
Licor 43 | ijsblokjes | espresso

LIKEUREN - VOOR BIJ DE KOFFIE v.a. 4,00
Amaretto Frangelico

Tia Maria  Cointreau

Drambuie  Grand Marnier
Southern Comfort  Sambuca

Baileys  Licor 43

KOFFIE SPECIALS



BELEEF HET 
AVONTUUR
Wij bieden u volop unieke activiteiten voor een leuke 

familie- of vriendendag, kinderfeestje of bedrijfsuitje. 

Aansluitend overnachten? Ook dat kan! 

Ons Landgoed Lindehof biedt diverse mogelijkheden.

Kijk op de website pieterpoot.nl of neem contact 

op voor een voorstel op maat.
VR GAMES

PIETER POOT

BREAK IN  BATTLE
PIETER POOT

E-CHOPPER VERHUUR
PIETER POOT

SOLEX TOUR
PIETER POOT



Op loopafstand van Pieter Poot, vindt u het ruim opgezette
recreatielandgoed Lindehof (2021).  De ideale plek om uw
avondje af te sluiten en om de volgende dag onze prachtige 
omgeving te ontdekken.

Accomodatieoverzicht
Bosvilla: Is geschikt voor 4 tot 8 personen. Perfect voor quality time 
met uw partner of gezin, óf voor een gezellig vriendenweekend. 
(inclusief jacuzzi)

Natuurlodge: Verblijf in een comfortabele kamer midden in de 
natuur! (geschikt voor 2 personen)
Zowel zakelijk als privé te boeken.

Glamplodge: luxe ingerichte tent met (extern) privé sanitair.
Ontdek het ultime glamping gevoel! (geschikt voor 2 personen)
Deze accomodatie is te boeken vanaf april tot oktober.

Camperplaatsen: 15 ruime plaatsen verdeeld over twee veldjes in 
de natuur. Kom genieten van de rust!
Te boeken vanaf april tot oktober.

Maak uw verblijf compleet met een heerlijke hottub avond,
ultiem genietend onder de sterrenhemel.

Trouwen
Trouwen midden in de natuur? Ook dat kan op Landgoed
Lindehof! Vraag naar de mogelijkheden.

www.landgoedlindehof.nl  |  info@landgoedlindehof.nl

OVERNACHTEN BIJ
LANDGOED LINDEHOF




