TAPAS MENU

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

BURGERS

NAGERECHTEN

1E GANG

STOKBROODJE
truffelmayo, knoflookmayo of vegan bieslookroomkaas | 5

ABERDEEN ANGUS STEAK
Ierse graangevoerde biefstuk | verse friet
met mayonaise | groentegarnituur
pepersaus of champignonsaus
200gr | 21.5 • 300gr | 29

BURGER ALL THE WAY
LET’S GO ALL THE WAY TONIGHT
MRIJ rundvlees burger van de grill | brioche bun | sla
tomaat | gekarameliseerde ui | bacon | cheddar
smokey bbq-saus | verse friet met mayonaise | 16.5
Dubbele burger? | 21.5

TROPICAL SORBET
passievruchtsorbetijs | verse ananas
meringue | coulis van rood fruit | vegan | 7

TRUFFLE BURGER
I KNEW YOU WERE TRUFFLE WHEN YOU WALKED IN
MRIJ rundvlees burger van de grill | brioche bun
sla | parmezaan | pijnboompitten | truffelmayo
verse friet met mayonaise | 16
Dubbele burger? | 21

CHOCOLADE TRIO
Baileys seasalt caramel chocolademousse
chocoladetaart | chocoladeroomijs | 8

AVOCADO BURGER
HAPPILY AVO AFTER
crunchy avocado 'burger' | potato bun
sla | tomaat | citroenmayo | fried onion rings
jalapeños | verse friet met ketchup | vegan | 16

STRAWBERRY CHEESECAKE
NY cheesecake | aardbei | 4

CHEESY CHICKEN BURGER
THAT'S WHAT CHEESE SAID
crispy chicken burger | brioche bun | sla | tomaat
gekarameliseerde ui | cheddar | spicy mayo
verse friet met mayonaise | 16

CHOCOLADETAART
ganache | witte choco | 4

STOKBROOD KNOFLOOKMAYO
SERRANOHAM KROKETJE
MANCHEGO KAAS
TORTILLA CHIPS MET SALSA
2E GANG
GAMBA AL AJILLO
CHICKEN WINGS
CRISPY CAULIFLOWER
RIB FINGERS
RENDANG KROKETJES
ONION RINGS
VERSE FRIET MET MAYONAISE
3E GANG
DESSERT NAAR KEUZE
35 p.p.
VANAF 2 PERSONEN
ALLEEN PER TAFEL TE BESTELLEN
UITZONDERINGEN OP DIT MENU
ZIJN NIET MOGELIJK

UIT ETEN MET EEN
GROOT GEZELSCHAP
OP WWW.PLEIN4.NL/GROTE-GROEPEN
VIND JE ONZE GROEPSMENU'S
VANAF 6 PERSONEN
VAN TE VOREN RESERVEREN

ONZE GERECHTEN KUNNEN ALLERGENEN BEVATTEN
VRAAG NAAR DE MANAGER VOOR INFO

SERRANOHAM KROKETJES
knoflookmayo | 8
MANCHEGO KAAS
sherry-truffel glaze | 8
POMODORI SOEP
Italiaanse tomatensoep
basilicum | room | brood | 5
COURGETTE SOEP
geroosterde pijnboompitten | brood | vegan | 6
CARPACCIO
dungesneden Angus rundvlees | truffelmayo
parmezaan| pijnboompitten | mesclun | 10
VITELLO TONNATO
dungesneden kalfsmuis | tonijnmayo
kappertjes | zoetzure tomaatjes | mesclun | 12
BURRATA
met room gevulde mozzarella
tomaat | salsa verde | 10
GAMBA AL AJILLO
gepelde Black Tiger gamba’s | knoflookolie
Spaanse peper| crumble | brood | 11
CHICKEN WINGS
uit de oven | spicy mayo | lente-ui | 8.5
CRISPY CAULIFLOWER
crispy bloemkool stukjes | smokey bbq-saus | vegan | 8
MEXICAN NACHO’S
uit de oven | gesmolten kaas | guacamole
crème fraîche | tomatensalsa | jalapeños | 6.5
Grote portie om te delen | 11

SMOKED BBQ BRISKET
12 uur langzaamgegaarde runderborst
Jack Daniel's Apple gravy | gekaramelisseerde ui
verse friet met mayonaise | groentegarnituur | 23
BIG RIBS
JACK HONEY CAJUN OF RED HOT SRIRACHA
knoflookmayo | koolsla | verse friet met mayonaise | 22.5
SATÉ AJAM
kippendijen | milde pindasaus | krokante uitjes
cassave | atjar | verse friet met mayonaise
2 stokjes| 14 • 3 stokjes | 18• 4 stokjes | 22
MIXED GRILL
Jack Daniel's honey cajun spareribs | kipsate
brisket | met garnituren | 32
AWESOME PINEAPPLE TERIYAKI
KIPPENDIJEN OF JACKFRUIT vegan
halve ananas gevuld met | broccoli | babymais
paprika | ananas | gebakken in teriyakisaus
lente-ui | rode peper | witte rijst | gebakken uitjes | 19.5
TOMATEN-RISOTTO
gepofte tomaat | artisjok | haricots verts
parmezaan | groentechips | 17
SUPPLEMENT BLACK TIGER GAMBA'S | +9
KABELJAUW
kabeljauwfilet | salsa verde | gepofte quinoa | gerookte paprika
groentegarnituur | verse friet met mayonaise | 21
OOSTERSE SALADE
KARA-AGE CHICKEN OF CRISPY BLOEMKOOL
mesclun | spinazie | edamame boontjes | pinda’s
broccoli | geroosterde paprika | zoetzure tomaatjes
ponzu | babymais | sesamdressing | 18.5

EXTRA BACON +1.5
EXTRA CHEDDAR +1.5

KIDS
VOOR DE KLEINTJES
MET LEUK SPEELTJE
SPEELPLEIN
verse friet met mayonaise & appelmoes | 7.5
BITTERBALLEN • MINI FRIKANDELLETJES
KAASKROKETJES • CHICKENWINGS
KINDERIJSJE
1 bol vanilleroomijs | slagroom | discodip | 3.5

AMARETTO ROOMIJS TAART
slagroom | 6

CHOCOLADEMOUSSE
Baileys | seasalt | caramel | 6

CARROT CAKE
walnoten | vanille | vegan | 4

IJS PER BOL
vanilleroomijs | chocoladeroomijs
passievruchtsorbetijs | 2.5
slagroom | 1

COCKTAILS
DESSERT COCKTAILS
VOOR MEER COCKTAILS ZIE ONZE DRANKENKAART
ESPRESSO MARTINI
vodka | koffielikeur | arabica koffie | 11
PORNSTAR MARTINI
vanille vodka| passievrucht | eiwit | prosecco | 11

GRAND CAFÉ PLEIN 4

SINDS 2013

HISTORIE VS. NU
Een trendy en hip grand café in hartje
centrum Eindhoven én misschien wel het
grootste publieke geheim van Eindhoven.
Het gebouw heeft tientallen jaren als
discotheek dienstgedaan, waardoor je
van buiten niet direct het schitterende
interieur ziet. De nostalgische gevoelens
van voorbijgangers die terugdenken aan
de tijd van de Danssalon worden, eenmaal binnen, verder aangewakkerd door
de unieke sfeer en grootse uitstraling.
Een lounge met paarse leren banken, een
grote, handgemaakte, houten kroonluchter, een 15 meter lange bar van massief
walnotenhout en meer dan 120 zitplaatsen,
maar toch een cozy en ruimtelijke sfeer.
KEUKEN
Onze kaart met internationale toppers
is gevuld met verse, eerlijke & huisgemaakte producten. Mediterraanse, (Zuid)
Amerikaanse en Oosterse gerechten
voeren de boventoon. Van vlees van de
lavagrill tot verse vis en veel vega(n)
gerechten. Voor ieder wat wils. Of wat
dacht je van onze high tea in 3 varianten
of een 3 gangen high wine of high beer!
ENTERTAINMENT
Elke maandag (al meer dan 7 jaar) kun
je meedoen aan onze Hippe Bingo.
Bestel wat te drinken of eten en je krijgt een
gratis bingokaart! Elke laatste dinsdag
van de maand kun je meedoen aan onze
pubquiz en onze spelletjeskast staat vol en
klaar voor gebruik. Vanaf half september
tot eind mei hebben we elke vrijdag en
zaterdag vanaf 22:00, na het diner, een
dj of live artiest, vaak ook met gitaar of
piano! Lekker borrelen, dansen, cocktailavond of een late Irish coffee? YES PLEASE!
GROEPEN
Bij Plein 4 zijn we gespecialiseerd in
en uitermate geschikt voor gezelschappen, grote groepen en partijen. Van
lunch, diner en (vrijdagmiddag) borrel tot
babyshower en walking diners, we denken graag met je mee!
Check www.plein4.nl/grote-groepen

