‘t Wa pen

duo kroketjes			¢8,75

kaas- en garnaal kroket, geserveerd met brood
en truffelmayo

Tomatensoep		

¢5,50

Verse tomatensoep met rode pesto

bao buns				¢8,75

Dagsoep			¢5,50

mini bun met crispy chicken, koolsla en sriracha
mayo En een mini bun met pulled pork, pickled
rode ui, wortel en hoisin mayo

Wisselende soep, vraag onze bediening ernaar!

ham plank			¢9,-

Breekbrood		 ¢5,50

3 soorten spaanse handgesneden ham met olie
en brood

Brood geserveerd met tapenade en aioli

bruschetta		 ¢7,Brood met tomaat, serranoham, balsamico
glazuur, pesto & parmezaanse kaas
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Carpaccio				¢11,Truffelmayonaise, kappertjes, parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaatjes en rucola

Spicy chickenwings		

¢7,50

Hete kippenvleugeltjes met bbq saus

kids
burger

mini
pannenkoeken

frietjes met
snack

burger op een burgerbroodje
met frietjes en appelmoes

3 flensjes geserveerd met
stroop en poedersuiker

keuze uit: frikandel, kroket,
kaassoufle en kipnuggets

¢8,-

¢7,-

¢7,-

Bij de burgers, steaks en ribs maakt u de keuze uit 1 bijgerecht!

V

Van Zunder t
N
E
T
BU
RGERS
H
C
E
R
E
G
R
OO
Classic burger

¢13,-

holy moly 		

¢17,-

Rundvleesburger met bacon, gebakken uien,
tomaat, augurk en burgersaus

krokante kip burger met cheddar kaas, creme
fraiche, tomatensalsa, guacamole en jalapeno’s

Cheese burger		

Truffel deluxe

¢13,50

¢17,-

Rundvleesburger met cheddar kaas, bacon,
gebakken uien, tomaat, augurk en burgersaus

Rundvleesburger met cheddar kaas, truffel mayo,
serrano ham en gebakken champignons

Boeren burger		

pulled pork		

¢14,50

¢17,-

Rundvleesburger met een gebakken ei, bacon,
gebakken uien, tomaat, augurk en burgersaus

Rundvleesburger met een topping van pulled
pork, bbq saus en aioli

Italian Burger

smash burger		

¢17,-

¢17,-

Rundvlees- of kipburger met mozzarella,
pancetta, tomaat en pesto mayonaise

Rundvleesburger met cheddar kaas, bacon,
gefrituurde uiringen en smash saus.

surf turf			¢17,-

old burger		

Rundvleesburger met een topping van gamba’s,
kerrie pesto saus en rucola

Bijgerech ten
Boeren frietjes
classic dikke frietjes met kruiden

¢17,-

rundvleesburger met old amsterdam, bacon,
gekarameliseerde rode uiringen en spicy mayo

smash
frietjes (+1,-)

zoete aardappel
frietjes (+1,50)

frietjes uit de oven met
cheddar kaas en smash saus

getopt met truffel mayonaise
en parmezaanse kaas

S TEAK S
classic steak					¢19,50
biefstuk met peper- of champignonsaus

P okebowls
salmon lovers		

¢15,50

tropical hawaii

¢15,50

gamba gamba		

¢15,50

SUSHI RIJST, GEMARINEERDE RAUWE ZALM, EDAMAME BOONTJES, KOMKOMMER, AVOCADO, SURIMI SNIPPERS,
LENTE UI, CRISPY UI, SESAM EN SRIRACHA MAYONAISE

gun steak					¢20,50
biefstuk met gesmolte brie en gebakken rode uiringen

bier steak					¢20,50

sushi rijst, gemarineerde rauwe tonijn, mais, rode ui, wortel, komkommer, avocado, mango, lente ui,
sesam en wasabi mayonaise

biefstuk met leffe biersaus, champignons en gebakken uiringen

old steak						¢20,50

sushi rijst, pittige gamba’s, rode ui, wortel, avocado, komkommer, lente ui, sesam en sriracha
mayonaise

biefstuk met old amsterdam en gekarameliseerde rode uiringen

RIBS

DESSER T S
creme brulee			¢8,-

summer sorbet		

onze klassieke spareribs in zoete marinade met 3 verschillende sausjes

gekarameliseerd met rood fruit, slagroom en
vanille ijs

vers fruit met citroen, framboos en mango
passievrucht ijs

asian ribs						¢19,75

zunderts moment		

p*rnstar cheesecake

classic ribs

					¢19,75

spareribs in marinade van soja en ketjap met lente ui en sesam. Geserveerd
met 3 verschillende sausjes

hot ribs							¢19,75
spareribs in hete marinade met 3 verschillende sausjes

¢7,50

¢7,50

¢8,-

vanille en aardbeienijs met verse aardbeien en
slagroom

Witte chocolade cheesecake met verse
passievrucht & mango passievrucht ijs

kaasplank			¢9,50

snicker brownie		

4 verschillende soorten kaas met confiture en
noten vijgen brood

pecan-caramelijs, caramel- en chocoladesaus en
pinda-crumble

Wi s t je da t onze bu rgers ook glu tenv rij en vega te bes tellen zijn? v raa g ernaa r!

¢8,-

