
 

Beste klanten, 
 

Wij verzorgen al deze gerechten à la minute voor u en u 
kan ze dan tegen het afgesproken uur warm afhalen. 

Wij proberen dat elke klant zoveel apart kan afhalen en er 
zo weinig mogelijk contact is. 

 

 

 

 
“Hopelijk creëren wij zo toch dat beetje restaurant gevoel thuis.” 

 
 

Dank bij voorbaat voor uw vertrouwen. 
Peter & Katrien 

DE DRIJ LINDEKENS 
 
 
 
 
 
 

Volg ons op       

        Stay Safe  

 

De Drij Lindekens@home 
        Take Away 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Maandag	en	Dinsdag	gesloten	

Turnhoutsebaan	141,	Schilde	

Telefonisch of online bestellen: 

03/384.04.14 of www.dedrijlindekens.be 

Online bestellen tot 4 uur op voorhand, daarna telefonisch 

Afhalen : 

Woensdag, donderdag, vrijdag:  

17:30-20:00 uur 

Zaterdag, zondag 

12:00-14:00 uur en 17:00-20:00 uur 
 

 

Telefonisch of online bestellen: 

03/384.04.14 of www.dedrijlindekens.be 

 
Online bestellen tot 4 uur op voorhand, daarna telefonisch 

Afhalen : 

Woensdag, donderdag, vrijdag:  

17:30-20:00 uur 

Zaterdag, zondag 

12:00-14:00 uur en 17:00-20:00 uur 
 



 
Voorgerechten: 
 
Bordje Ibericoham     €12,50 
Carpaccio van  rund, ruccola, parmezaan   €12,00 
Carpaccio van tonijn, gefruite tomaat   €12,00  
Huisbereide kaaskroketten (2st.) **    €12,00 
Huisbereide garnaalkroketten (2st.)    €13,00  
Gerookte zalm met toast    €13,50 
 
 
 
Salades: 
 
Salade met gegrild geitenkaasje en honingvinaigrette** €14,50 
Salade met kruidige kippenblokjes en ananas  €14,50 
Salade met spek, ei en appel    €14,50 
Salade met gebakken scampi en een currydressing €16,50 
 
 
 
 
Pasta’s: 
 
Spaghetti Bolognaise     €11,50 
Tagliatelle met scampi, tomaat, ruccola, parmezaan  €16,50 
Vegetarische volkorenpasta *    €14,50  
Penne met kip, champignons, paprika en tomaat  €14,50  
Penne met zalm en broccoli, gegratineerd   €14,50  
Ravioli met ricotta en spinazie, tomaat en parmezaan** €14,50  
Quinoa met zuiderse groenten en  kruidenolie **  €14,50 

 
 
 

 
 

 
Hoofdgerechten: 

 
Steak tartaar natuur of geprepareerd      €19,00 
Kip met peertje en roze pepersaus       €16,50 
Wok van kip met curry en ananas **      €16,50 
Stoofpotje van konijn met appelmoes           €20,00  

 

 
 Gegratineerd witloof met ham      €15,00 

Gegratineerd witloof met gerookte zalm     €16,00  
  

 

Veggieburger, koolsla, Xtra fijne frietjes      €14,50 
Wagyuburger, koolsla, Xtra fijne frietjes      €17,50 
 

   
Thaise wok met scampi groene curry, kokos **     €17,50 
Scampi lookboter         €17,50 
Scampi à l’Indienne (zachte curry,ananas)     €17,50 
Scampi à l’Armoricaine (pittige bisquesaus, tomaat, look)   €17,50  
Gegrilde gamba’s met tartaarsaus      €25,00 

 
 

Paling in ’t groen         €21,50 
Kabeljauw met preipuree en graanmosterdsaus      €19,50  
Normandische tongscharrolletjes       €21,00  
Gebakken Noordzeetong, tartaarsausje, tuinkers     dagprijs 
 

 
Koninginnehapje         €15,50  
Vlaamse stoverij met frietjes en mayonnaise     €17,50 
Kalfsblanket         €20,50             

 
 

**vegetarisch of kan vegetarisch  (quorn of groenten) verkregen worden 
 

Wij serveren deze gerechten met frieten, kroketten, puree of rijst 


