Op donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u van 18.00 tot 22.30 uur voor- en hoofdgerechten naar uw keuze blijven bestellen en desserts tot 23.00 uur.
Op zondag kunt u van 17.00 tot 21.30 uur voor- en hoofdgerechten naar uw keuze blijven bestellen en desserts tot 22.00 uur.
Voorgerechten:

Ravioli gevuld met geitenkaas*

Voorgerecht van de chef

Groentenwrap gevuld met Old Amsterdam*

Mousse van zongedroogde tomaten met mascarpone en koriander*

Garnalenkroketjes met een dille dressing

Gemarineerde champignons met truffel*

Tilapiafilet overbakken met courgette, tomaat en kaas

Koud komkommersoepje*

Garnalen spiesje met chilisaus

Sushi van tonijn met sojasaus

Zalm lasagne

Romige krab met augurk en salade

Kabeljauw met een korst van knoflook en basilicum

Schuim van groene asperge met gerookte zalm

Paella kroketje met hollandaise saus

Taartje van couscous en garnalen

Loempia gevuld met pulled pork

Gerookte vissoorten met saffraangelei

Varkenshaas gevuld met fetakaas en zongedroogde tomaat

Pasteitje gevuld met tonijnsalade

Maiskip gevuld met pruimen en vijgen

Crème van eendenlever

Mixed grill spies met stroganoffsaus

Rundercarpaccio met ijs van Limburgse mosterd

Spareribs met barbecuesaus

Gerookte eendenborst met gekonfijte eendenbout

Kipspiesje met satésaus, atjar en kroepoek

Lamsham met een mango chutney

Biefstuk met pepersaus

Runderpastrami met een schuim van eekhoorntjesbrood

Huisgemaakt goulash kroketje
Pita broodje met kipshoarma

Salade proeverij:

Vier Linden burgertje met truffelcrème (rundvlees)

Mexicaanse salade (tortilla, avocado, mais)*
Braziliaanse salade (Quorn, mango, rucola)*

Extra bij te bestellen:

Griekse salade (feta, rode ui, olijf)*

Nacho’s met crème fraîche en cheddar kaas*

Thaise salade (koriander, biefstuk, ananas)

Aardappelkroketjes*

Hollandse salade (huzarensalade, ei, augurk)

Frietjes met mayonaise*

Italiaanse salade (mozzarella, serranoham, basilicum)

Groene salade*

Soepen:

Desserts:*

Soep van de chef

Dessert van de chef

Venkel roomsoep*

Crème brûlée van witte chocolade

Tomatenbouillon*

Cheesecake met strawberry cheesecakeijs

Courgette roomsoep*

Bananen soesje
Tiramisu met bosvruchten

Hoofdgerechten:

Vers fruit salade

Hoofdgerecht van de chef

Oreo parfait

Quiche gevuld met prei en geitenkaas*

Chocolade hazelnoot bavarois

In sesam en maanzaad gebakken brie*

Kersenmousse

Romige tagliatelle met bospaddenstoelen *

Mango sorbet ijs

Champignon gevuld met paddenstoelenragout *

Bastogne parfait

Gerechten met een * zijn vegetarisch.

Soetendaal 5 Vierlingsbeek Tel. 0478-631637
restaurantdevierlinden@live.nl www.devierlinden.nl

Proeverij
“De Vier Linden”
All you can taste!

