
ONDER DE LINDEN
Haagsteeg 16

6708 PM Wageningen

www.onderdelindenwageningen.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag, dinsdag vanaf 15.00 uur.

Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 

monday - tuesday from 15.00
wednesday - sunday from 11.00

geopend op afspraak voor recepties 
en andere gelegenheden

open by appointment for receptions 
and other occasions

  @onderdelindenwageningen

DINER

    @cafeonderdelinden



ONDER DE LINDEN
LOKAAL & AUTHENTIEK

HALVE SCHARRELKIP ‘KEURIG’ OP HOUTEN PLANK
pittige chilimayonaise  |  appelcompote

DINER
VOOR        4.5
BROOD
rustiek brood  |  smeersels

‘Kip Keurig’ heeft onder goede omstandigheden geleefd, met 
plantaardig voer, veel leefruimte en daglicht. Dat proef je. De 
huisgemarineerde kip is vier uur lang gegaard op een lage temperatuur 
voor een rijke smaakontwikkeling. Tot slot wordt hij afgegrild in de 
oven voor een heerlijk krokant korstje.

Overheerlijke reuzengarnalen afgelakt met “Chimichurri” olijfolie, 
sjalotten, peterselie & verse knoflook.
2 spiesjes met 4 stuks

VEGANISTISCHE ZEEWIERBURGER
algenbrood  |  zeesla

SCAMPI
Chimichurri  |  knoflook

Deze burger kent z’n oorsprong in Wageningen. De inspiratie voor 
dit gerecht kwam van een locale wetenschapper die toekomst zag in 
het gebruik van zeewier als voedingsmiddel. The Dutch Weed Burger 
is één van de gezondste hamburgers op de planeet,  Hij is gemaakt 
van soja en winterwier Royal Kombu, duurzaam geteeld in Nationaal 
Park Oosterschelde. De Dutch Weed Burger is volledig plantaardig. 
En daarmee vegetarisch, veganistisch, koosjer én halal. Iedereen kan 
‘m dus eten. 

BOERENFRITES
mayonaise

GEMENGDE SALADE
dressing van ananas  |  verse peper

MAISKOLF
roomboter  |  zeezout

GEGRILDE GROENTEN

HOOFD      15

BIJ        4.5

NA       5.5
TOETJE VAN DE DAG

HALF FREE-RANGE CHICKEN ‘KEURIG’ ON WOODEN PLATTER
spicy chili mayonnaise  |  applecompote

STARTERS      4.5
BREAD
rustic bread  |  spreads

‘Chicken Keurig’ has lived under good circumstances, nourished with 
plant-based foods, a lot of living space and daylight. And that’s exactly 
what you taste. The home-marinated chicken has been cooked for 
four hours at a low temperature for a richer taste. To finish it off, it is 
put in the oven for a delicious crispy crust.

Delicious giant shrimps topped with “Chimichurri”, olive oil, 
shallots, parsley & fresh garlic.
Twoo skewers with four pieces each.

VEGAN WEEDBURGER
algae bread  |  laver 

SCAMPI
Chimichurri  |  garlic

This burger has its origin in Wageningen. The inspiration for this dish 
came from a local scientist who believed in using weed as a future 
nourishment. The Dutch Weed Burger is one of the most healthy 
burgers on the planet, made out of soy and winter weed Royal Kombu, 
sustainable grown in National Park Oosterschelde. The Dutch Weed 
Burger is completely vegetable, and therefore vegetarian, vegan, 
kosher ánd halal. This means that everyone can enjoy this burger. 

FARMER’S FRIES
mayonnaise 

MIXED SALAD
pineapple dressing  |  fresh pepper

CORN COB
butter  |  sea salt

GRILLED VEGETABLES

MAIN       15

SIDES       4.5

DESSERT      5.5
TOETJE OF THE DAY

ONDER DE LINDEN SPARERIBS
licht pittige marinade  |  knoflooksaus

Onze ribs zijn zorgvuldig gesorteerd, gegaard en gekruid en worden 
met een licht pittige marinade bereid op de grill. Samen met de 
overheerlijk knoflooksaus is het een gerecht om je vingers bij af te 
likken.

ONDER DE LINDEN SPARERIBS
slightly spicy spareribs  |  garlic sauce

Our ribs are carefully sorted, cooked and seasoned and are prepared 
on the grill with a slightly spicy marinade. Together with the delicious 
garlic sauce, it is a dish to lick your fingers.


