Kopje Soep

Luxe Boeren Broodjes (warm)

Geserveerd met ambachtelijk brood en kruidenboter

86 De 4 Linden
Blokjes kipfilet,in zoet zure saus met
gebakken wokgroenten, champignons, ui en paprika
87 Ossenhaaspuntjes
Gekruide reepjes ossenshaas met champignons,
ui en paprika
88 Kipfilet met Champignon roomsaus
	Blokjes kipfilet met champignon roomsaus
89 Hete Kip
	Pittige blokjes kipfilet, ui, champignons,
paprika en pittige saus
90 Kipsaté
Blokjes kipfilet met satésaus
91 Shoarma
92 Döner
93 Kip Döner
94 Gyros

77 Tomatensoep
78 Soep van de dag

5,50
5,50
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Doornboomstraat 8
5091 CB Oost-, West- en Middelbeers
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Tel.: 013 51 41 247
www.de-4-linden.nl
info@de-4-linden.nl
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Assortiment

Openingstijden
Wintertijd:
maandag t/m donderdag
vrijdag t/m zondag

11:30 tot 21:00 uur
11:30 tot 21:30 uur

Zomertijd:
maandag t/m zondag

10:00 tot 22:00 uur

 of tot de laatste gasten naar huis zijn

Luxe Boeren Broodjes (koud)
79 Gezond
6,50
Ham, kaas, gekookt ei en rauwkost
80 Filet American Martino
7,50
	Heerlijke filet americain met uitjes, augurk,
plakjes gekookt ei en een licht pittige Martino saus
81 Brie & honing
7,50
	Brie, honing, pijnboompitten en rauwkost
82 Geitenkaas met honing
8,00
	Geitenkaas, honing, walnoot en parmezaanse kaas
83 Carpaccio
9,00
	Flinterdun gesneden ossenhaas carpaccio met pesto,
rauwkost, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en
truffelmayonaise
84 Tonijn salade
9,00
	Huisgemaakte tonijn salade, ui, kappertjes, augurk en
rauwkost
85 Gerookte zalm
9,00
Bieslookroomkaas en mosterd dille dressing

Tosti Toren tot 16.00 uur
95 Tosti
Ham en Kaas
96 Tosti Hawaï
Ham, kaas en ananas

Eiergerechten tot 16.00 uur

MELD HET ONS!

Uitsmijters worden geserveerd met 2 bammen,
4 eieren, verse salade en een bolletje huzarensalade

O.a. verkrijgbaar:
Glutenvrije broodjes,
sauzen, friet en snacks

en snel!

7,50
8,50

Bestel ook online!
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bij Plaza De 4 Linden

HEEFT U EEN

ALLERGIE?

Makkelijk

Alle tosti’s worden geserveerd als tostitoren met 3 bammen,
verse garnituur en een bolletje huzarensalade.

van Hippe
Kippen uit
de buurt!

97 Uitsmijter Ham en Kaas
98 Boerenomelet
	Omelet met ui, paprika, tomaat, champignons
en spek
99 12-uurtje
	Twee sneetjes brood met een kroket,
mini-uitsmijter en toastbrood met huzarensalade
100 Gebakken Ei met Spek
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10,50
14,00
12,00

Ga naar www.plazafoodforall.nl of
download de nieuwe Plaza bestelapp

Plaza De 4 Linden

Bestel nu via de Plaza App en krijg

10%
KORTING
op uw bestelling.

(actie geldt alleen bij bezorgen).
Plaza de 4 Linden heeft een
eigen bezorgdienst.

13,00
Bij aankoop van
een Kidsbox steun
je Villa Pardoes!

Graag tot ziens bij Plaza De 4 Linden

Doornboomstraat 8
5091 CB Oost-, West- en Middelbeers
info@de-4-linden.nl
www.de-4-linden.nl

Tel.: 013 51 41 247

Plazafoodforall.nl

Maaltijdsalades

Schotels van de familie

Onze salades serveren wij met rustiek brood en huisgemaakte
kruidenboter

A lle schotels worden geserveerd met verse salade
en vers gesneden frites.

01 Blub blub
15,50
Fris en fruitige salade met gerookte zalm.,tonijn en
in knoflook gebakken scampi’s
02 Biefstuk
15,50
	Met champignons uit de wok, gegarneerd met
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas
03 Griekse geitenkaassalade
14,00
	Gegrilde groenten, geitenkaas, honing en walnoten
04 Ossenhaas Carpaccio
15,00
	Gemengde salade, dun gesneden ossenhaas met pesto,
pijnboompitten, kappertjes, Parmezaanse kaas en
truffeldressing
05 Ceasar
15,00
	Overheerlijke malse strips van malse kipfilet,
parmezaanse kaas, croutons en ei
06 Huzarensalade
13,50

Wraps (dürüm) incl. saus
07 Wrap Döner
08 Wrap Kipdöner
09 Wrap Zalm Met rauwkost en roomkaas

9,50
9,50
10,00

Voor onze grote gasten
10 Kindermenu
Frites met snack naar keuze,
pakje drinken en een
leuke surprise

11 Pannekoek Naturel
Verschillende soorten beleg mogelijk,
keuze uit spek, kaas of appel
12 Poffertjes Naturel

6.00
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19 Ribvleesschotel
17,50
lute
Onze abso Chef!
Spareribs zonder ribs
e
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Alleen bij ons te verkrijgen aanrader
20 Mixed Grill
17,50
	Variatie van kip, biefstuk, varkenshaasje, sparerib
en döner kebab
21 Biefstuk Met champignon- of pepersaus
17,00
22 Reuze 300 grams Schnitzel
17,00
	Met champignon-, zigeuner- of pepersaus
23 Ossenhaaspuntjes Speciaal
17,00
	Gekruide reepjes ossenhaas met champignons,
ui en paprika
24 Huisgemaakte Spareribs incl. gebakken groente 17,00
25 Gyros
15,50
Malse reepjes gyrosvlees met Griekse gyroskruiden
26 Döner
15,50
27 Kip Döner
15,50
28 Shoarma
15,50
29 Bamischotel
15,50
	Met ham, gebakken ei, stokje kipsaté, satésaus
en kroepoek
30 Nasischotel
15,50
	Met ham, gebakken ei, stokje kipsaté, satésaus
en kroepoek
31 Partytime Schotel 2 personen (vlees)
32,00
	5 Soorten vlees: shoarma, döner, kipfilet,
spareribs en satéstokjes

6,00

Burger World
13 BBBurger Boeren Beerse Burger, spek, uienringen, 15,50
	paprika, champignons, ei, sla en burgersaus
14 Zalmburger Zalmfilet 200 grams
15,50
Sojasaus, ui, komkommer, gemengde sla,
limoen en mayonaise
15 Wereld Burger (300 gr)
15,50
Een dubbele hamburger van 100% rundvlees,
gebakken op de plaat, geserveerd op een bijpassend
broodje met salade en een lekkere saus
16 Boeren Kaas Burger
14,50
Met jonge kaas
17 Kip Burger Overheerlijke burger van kip
14,50
met tomaat, komkommer en rauwkost
18 Portobello Burger Veggielicious!
12,50
	Portebello is een groot uitgevallen variant van de
kastanjechampignon. Het is een erg smakelijke,
aromatische paddenstoel met een grote hoed.
	Met gesmolten kaas, ui, paprika en een overheerlijke
hamburgersaus
lute
Onze abso Chef!
van de
aanrader

Pangerechten
Alle pangerechten worden geserveerd met een verse salade.
65 Beerse Boys
16,50
	Shoarma of kipfilet, ui, paprika, tomaten-roomsaus
en gesmolten kaas met verse friet
66 Pannetje met een combinatie van vis
17,50
	Een combinatie van pangafilet, zalm en scampi’s
met groenten, kaas, aardappelpuree en
een overheerlijke vissaus
67 Pannetje met Beers vlees
17,50
	Gesneden kogelbiefstuk volgens oud Brabants
recept in een pannetje uit de oven met verse friet

Vlees

6,00

Geserveerd met vers gesneden frites
Onze 200 grams hamburgers zijn van 100% rundvlees

Pizza’s

Hippe kip
32 Kipsaté
	Voor de eindeloze smuller serveren wij
blokjes kipfilet met satésaus
33 Hete Kip
	Blokjes kipfilet met gebakken ui, paprika,
champignons en een pittige saus
34 De 4 Linden Blokjes kipfilet,in zoet zure saus met
geb. wok groenten, champignons, ui en paprika
35 Kipfilet
	Blokjes gemarineerde kipfilet
met champignon roomsaus
36 Halve Haan Heerlijk malse halve haan

16,50
16,50
16,50
16,50
13,50

Blub Blub
37 Zalmfilet
17,50
Malse zalm met gebakken groenten en saus
38 Kibbeling
16,50
	Heerlijke stukjes kibbeling met gebakken groenten

Hapsalons
Alle pizza’s zijn als Calzone verkrijgbaar, meerprijs
39
40
41
42
43
44

Margharita Tomatensaus en kaas
Borromea Tomatensaus, kaas en ham
Salami Tomatensaus, kaas en salami
Funghi Tomatensaus, kaas en champignons
Hawaï Tomatensaus, kaas, ham en ananas
Capricciosa Tomatensaus, kaas, ham en
champignons
45 Bolognese Tomatensaus, kaas, gehakt en
champignons
46 Quattro Formaggi Tomatensaus en
vier verschillende soorten kaas
47 Veggi Tomatensaus, kaas en verschillende
soorten groenten
48 Hot en Spicy Tomatensaus, kaas, ui, paprika,
salami en Spaanse peper
49 Tonno Tomatensaus, kaas, tonijn en ui
50 Zeebewoners Tomatensaus, kaas,
diverse soorten vis en knoflook
51 Spek Tomatensaus, kaas, ui, ei, en spek
52 Tropical chicken
Tomatensaus, kaas, ham, kipfilet en ananas
53 Mafioso Tomatensaus, kaas, ui, paprika en
shoarma
54 Tokatli Tomatensaus, kaas, döner, kebab en ui
55 Athene Tomatensaus, kaas, ui, gyros en kruiden
56 De Beerzen Tomatensaus, kaas, kip, ui en paprika
57 Deluxe Tomatensaus, kaas, shoarma, ham,
salami,ui en paprika
58 Ayhan Tomatensaus, kaas, pittige salami, ui
	en verse tomaten
59 Sem Tomatensaus, kaas, kipdöner, ui
	en verse tomaten
60 Chorizo Tomatensaus, kaas, ui, paprika,
	champignon, artisjokken en Spaanse salami
61 Saté Satésaus, kaas, geroosterde kip blokjes,
	bestrooid met ui
62 Carbonare Tomatensaus, kaas, ham, salami,
	spek, shoarma, ei en ui
63 Naz Crème fraîche, kaas, pepperoni, kipfilet,
rode ui & een swirl van smokey BBQ saus
64 Kaan Karpaccio 
	Tomatensaus, kaas, rundercarpaccio, rucola,
pijnboompitjes, zongedroogde tomaatjes,
parmezaanse kaas en een truffelmayonaise

+ 2,50
10,00
11,50
11,50
11,50
12,50
12,50

+2.50

Champignons
Ui
Pepertjes
Gorgonzola
Geitenkaas

68
69
70
71

Kapsalon Shoarma of Gyros
Kapsalon Döner of Kipdöner
Kapsalon Kip
Ribsalon Spareribs zonder bot

12,50
12,50
12,50
15,50
lute
Onze abso Chef!
van de
aanrader

12,50
13,50
Fo o d

for

al

l

13,50
13,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
15,50

Extra’s
Shoarma
Döner
Tonijn
Salami
Ham
Ansjovis

Schotel uit de oven, bestaande uit vers gesneden frites
bedekt met vlees naar keuze, salade incl. saus en afgetopt
met gesmolten kaas.

Pasta di Basta
Onze pasta’s serveren wij met een verse salade,
rustiek brood met huisgemaakte kruidenboter en kaas.
72 Lasagne Bolognese Met bolognesesaus
73 Spaghetti Bolognese Met bolognesesaus
74 Spaghetti Carbonara
Met roomsaus, spekjes en champignons
75 Spaghetti van Di Papa
	Met blokjes kipfilet, champignons, ui en paprika,
gebakken in een romig pikant curry sausje
76 Spaghetti Di Scampi
	Met scampi, knoflook, champignons,
parmezaanse kaas en roomsausje

14,50
14,50
14,50
15,50
15,50

Actiedagen m.u.v. feestdagen
Dinsdag Schoteldag,
Alle schotels m.u.v. Mixed grill & Party schotels

9,50

Woensdag Pizzadag, Alle pizza’s m.u.v. Calzones

9,50

(Wijzigingen voorbehouden)

+2.00
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