Sappen & Zuivel
•
•
•
•

Verse jus d’orange
Flesje appelsap
Glas melk
Flesje chocolademelk

€
€
€
€

3,95
2,60
2,50
2,75

L U N C H K A A RT

Warme dranken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verse muntthee
Thee, smaak naar keuze     
Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Warme chocolademelk zonder slagroom
Warme chocolademelk met slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,05
2,50
2,65
2,95
2,50
3,05
4,25
2,95
3,50

Voor bij de
koffie / thee
• Appelgebak zonder slagroom
• Appelgebak met slagroom

€ 3,75
€ 4,25

HEEFT U IETS TE VIEREN OF TE ORGANISEREN?
De Vier Engelen is ook uitermate geschikt om uw feest
of vergadering te houden. Wij beschikken over een
aparte vergaderruimte die we graag op maat voor u klaar
zetten.
Eventueel inclusief een heerlijke maaltijd als u dat
wenst.
Heeft u iets te vieren of te organiseren? Vraag onze
bediening naar de vele mogelijkheden.

WIJ VERZORGEN
GRAAG UW CATERING!
Voor meer informatie:
vraag een van onze medewerkers
of bel: 0320 223 949

WERKEN BIJ DE VIER ENGELEN?
Parttime: bediening en in de keuken. Meer weten?
Vraag een van onze medewerkers of bel: 0320 223 949

Zilverparkkade 130 | Lelystad | T 0320 223 949 | www.vierengelen.nl

Brood

Tosti’s

• Boerenlandbrood met jong belegen kaas

€ 5,25

• Tonijnsalade met olijven, ui, kappertjes,
paprika en gekookt ei, geserveerd op
boerenlandbrood

€ 9,90

• Carpaccio van rund met pijnboompitten,
zongedroogde tomaat, pesto, rucola en
Parmezaanse kaas geserveerd op
boerenlandbrood

€ 10,90

• Gerookte zalm met roomkaas en
komkommer, geserveerd op
boerenlandbrood

€ 10,90

Warme gerechten

€ 11,90

• Klassieke Club Sandwich
€ 12,50
met gerookte kip, krokant gebakken spek,
gekookt eitje, komkommer, tomaat en
rode pesto mayonaise en chippies
Keuze uit bruin of wit boerenlandbrood

Salades
• Salade lauwwarme geitenkaas met honing, € 11,90
walnoten, gebakken spek, appel en
honing dressing
• Salade tonijn met ui, paprika, olijven,
kappertjes en gekookt ei

€ 11,90

• Salade runder carpaccio met
€ 11,90
pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
pesto, Parmezaanse kaas en rucola
		
• Salade met gemarineerde biefstuk puntjes € 13,90
cashew nootjes, paprika, ui en soja sesam saus
• Salade op Aziatische wijze met
gebakken kipfilet, Hari covert, parika, ui,
pinda’s , papadums, en soja saus
Salades worden geserveerd met bruin
boerenlandbrood en roomboter

Gratis WIFI via

€ 3,75
€ 4,50

Keuze uit bruin en wit boerenlandbrood

• Pikant gebakken kipfilet met kerrie
€ 10,90
mayonaise, geserveerd op boerenlandbrood
• Broodje warm vlees met saté saus,
geserveerd op turks brood

• Tosti kaas
• Tosti ham / kaas

€ 13,90

• Uitsmijter met 3 eieren geserveerd op
boerenlandbrood, beleg naar keuze:
ham / kaas / spek (max. 2 items)
• Omelet gerookte zalm met brood en
gezouten boter, geserveerd op
boerenlandbrood

€ 9,90

€ 11,90

• Omelet ham / kaas, geserveerd op
€ 10,90
boerenlandbrood met gezouten boter
		
• Twee ”Amsterdamse” kroketten met
€ 8,90
grove mosterd, geserveerd op
boerenlandbrood
		
• Klassieke hamburger rundvlees,  
€ 13,90
geserveerd met ui, ei, tomaat, sla,
mayo–ketchup en frietjes
			
• Gemarineerde kipsaté met satésaus en  
€ 13,90
frisse salade, geserveerd met
boerenlandbrood of frietjes

Gevulde Wraps
• Wrap gevuld met gegrilde kipfilet,
guacamole, tomaat, komkommer,
walnoot en limoendressing.

€ 9,90

• Wrap gevuld met gerookte makreel,
appel, augurk, rucola, en dyonaise.

€ 9,90

• Wrap gevud met fetakaas,
gemarineerde ui – paprika – tomaten
en olijven

€ 9,90

