Soepen
Tomatensoep met ballen

Clubs
Club kip

6

Met puntpaprika, ook veganistisch te bestellen

Soep van het moment
Duo soepjes

wisselprijs

6

Soepen worden geserveerd met brood & smeersel
g

Classics

Lunchcafe_toren4

Club vis

Lunchcafé toren4

Huisgemaakte tonijnsalade, gerookte zalm, tomaat,
komkommer & cocktail-dillesaus

www.lunchcafetoren4.nl
f

Broodje van de week

wisselprijs

Vraag aan een van de medewerkers naar onze
verrassing van de week

Carpaccio

9,5

Rundercarpaccio, rode ui, spekjes, pittenmix,
oude kaas & keuze uit truffel, pesto of srirachamayo

Gestels vlees bordje

13

Proeverij van huisgemaakte bourjanneke kipkroket,
soepje, rundercarpaccio & mini club sandwich

Gestels vis bordje

14,5

Proeverij van een garnalenkroket, soepje, zalm &
tonijnsalade

Gestels vega bordje

Proeverij van een rucola/kaaskroket, soepje,
oude kaas, avocado & eiersalade

2 Kroketten van oma Bobs

12,5
9,5

Draadjesvlees, garnaal(+ 2,50), rucola/kaas(+ 1,00)
of huisgemaakte bourjanneke kipkroket

Chili chicken

10,5

Gebakken kip, paprika, ui & afgeblust in chilisaus

Zalm & brie

13,5

Combinatie van gerookte zalm, warme brie, honing,
rucola & honing mosterdsaus

Poké Bowl

Club de groene villa

Broodjes

Warme geitenkaas

12

Sla, tomaat, komkommer, appel, warme geitenkaas &
honing

Vuur en vlam

11

Flammkuchen, crème fraîche, spekjes, lente-ui, kaas,
rode ui, rucola & srirachamayo

Gloeiende garnaal

15

Grote gamba’s, chili, knoflook, olijfolie,
peterselie, salade & brood om mee te dippen

Vrapke pulled chicken

10

Huisgemaakte pulled chicken, cheddar, sla, tomaat,
rode ui, komkommer & barbecuesaus

D’n Huib

13

Wim z’n lievelingsgerecht:
Huisgemaakt stoofvlees & keuze uit frietjes of brood
hg
D

Eieren

Uitsmijter Toren4

12,5

Uitsmijter

9

Drie eieren, ham & kaas (met extra spek + 0,50)

12,5

Rijst, komkommer, mango, lente-ui, edamame,
sesamzaad, radijsjes, sojasaus & keuze uit:

• Krokante

kip
• Gerookte zalm
• Gebakken tofu
Saus naar keuze: wasabi mayo, Japanse mayo &
srirachamayo

Boerenburger

14,5

Runderburger (200 gram), gebakken ui, spek,
gebakken ei, cheddar, sla, tomaat, burgersaus & friet

Paddoburger

12,5

Burger van paddenstoelen, tomaat, komkommer,
rode ui, truffelmayo & friet

Crispy pulled chicken burger

Salades

Carpaccio salade

13,5

Geplukte kip, krokante kip, cheddar, sla, tomaat &
barbecuesaus

11

13,5

Rundercarpaccio, rode ui, spekjes, pijnboompitjes,
oude kaas & keuze uit truffel, pesto of srirachamayo

Hop Marianneke salade

13,5

Alles wat ons Marian lekker vind met onder andere:
gerookte kip, carpaccio & tonijnsalade

Vers uit de dommel salade

16

Tonijnsalade, zalm, gamba’s, roestige fiets, tomaat,
komkommer, sesamzaadjes & ailoli

Zalm en brie salade

15

Zalm, brie, tomaat, komkommer, rode ui, noten,
seizoensfruit & balsamico dressing
Salades worden geserveerd met brood & smeersel

Tosti’s

Ham & kaas

6

Met ananas (+ 0,50)

Geitenkaas

8,5

Geitenkaas, spek, noten & honing

Vurige dijtjes

Pulled chicken, cheddar, paprika & chilisaus

Vega

Burgers

12

Hummus, zoete puntpaprika, rucola, avocado &
zongedroogde tomaat

h

Rundercarpaccio, drie eieren, pittenmix, spekjes,
oude kaas & keuze uit truffel, pesto of srirachamayo

Sushi
h

10

Gerookte kip, spek, tomaat, komkommer,
gekookt ei & chili-uiensaus

8
7,5

Oude kaas, zoete puntpaprika, hummus &
paprikamayo

Kids

Kleintje tomatensoep
Boterham met hagelslag
Boterham met ham/kaas of jam
Wentelteefje
Worstenbroodje
Boevenbordje
Bordje met bestek om te stelen bij je ouders

3,5
3
3
4,5
2,75
0

