Bestellijst
Soepen
Weeksoep - 6.25
Tomatensoep - 5.5

Broodjes
Broodje carpaccio – 9.5
Rundercarpaccio, rode ui, spekjes,
pijnboompitjes, kaas & keuze uit truffel- of
pestomayo

Naanbrood met Grieks gehakt – 10
Naanbrood, grieks gekruid gehakt, ui, tomaat &
huisgemaakte tzatziki

Broodje zalm & brie – 9
Combinatie van gerookte zalm, warme brie,
honing, notenmix & gembersnippers

Broodje hippe kip – 9
Kip gebakken met ui & paprika afgeblust met
chilisaus

Burger-meester – 11
Huisgemaakte runderburger, cheddar, augurk,
gebakken ui, spek, gekookt ei & burgersaus
geserveerd met frietjes

Home-made saté – 10.5
2 gemarineerde kipspiesen geserveerd met
satésaus, salade & kroepoek, keuze uit brood
of frietjes

2 kroketten van oma Bobs op brood – 8
Keuze uit draadjesvlees-, garnalen-, of
groentenkroketten geserveerd met
boerenbrood

Gestels vlees bordje – 12
Proeverij van huisgemaakte bourjanneke
kipkroket, soepje naar keuze, rundercarpaccio
met truffelmayo & serranoham

Gestels vis bordje – 12
Proeverij van een garnalenkroket, soepje naar
keuze, zalm & tonijnsalade

Gestels vega bordje – 12
Proeverij van een groentenkroket, soepje naar
keuze, oude kaas, avocado & gebakken ei

Salades
12 – Carpaccio salade
Rundercarpaccio, rode ui,
spekjes, pijnboompitjes, kaas &
keuze uit truffel- of pestomayo

12 – Vegan salade
Carpaccio van tomaat, salsa van lente-ui,
zongedroogde tomaat, notenmix, verse
basilicum & notendressing

12.5 – Vee & zee salade
Serranoham, Hollandse garnalen, tonijnsalade,
fruit & zoet pittige dressing

11 – Geitenkaas salade
Geitenkaas, noten, peer & gember dressing

Eiergerechten
11 – Uitsmijter Toren4
Rundercarpaccio, drie eieren, pijnboompitten,
spekjes, kaas & keuze uit truffel- of pestomayo

8 – Uitsmijter
Drie eieren, ham of spek & kaas

8 – Omelet
Drie eieren, ham of spek & kaas

Tosti’s
5 – Tosti ham & kaas
Met of zonder ananas

6 – Tosti tuna melt
Tonijn, cheddar, augurk & tomaat

6 – Tosti Cheddar
Cheddar, jalapeño, rode ui & guacemole

Sandwiches
10.5 – Warme beenham sandwich
Beenham, satésaus, tomaat & komkommer

9.5 – Club sandwich
Gerookte kip, spek, tomaat, komkommer,
gekookt ei & chili-uiensaus

9.5 – Vis sandwich
Tonijnsalade, gerookte zalm, tomaat,
komkommer & cocktail-dille saus

Yoghurt
8 – Fruity fresh yoghurt
Frisse yoghurt met vers fruit, honing,
granencrumble & pure chocolade krullen

www.lunchcafetoren4.nl/bestellen

