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VOORGERECH TEN BURGERS
classic Burger ¢13,-
rundvleesBurger met Bacon, geBakken uien, 
tomaat, augurk en Burgersaus

cheese Burger  ¢13,50
rundvleesBurger met cheddar kaas, Bacon, 
geBakken uien, tomaat, augurk en Burgersaus

Boeren Burger  ¢14,50
rundvleesBurger met een geBakken ei, Bacon, 
geBakken uien, tomaat, augurk en Burgersaus

french Burger  ¢17,-
rundvleesBurger met gesmolten Brie, geBakken 
rode uien, geglazuurde Bacon en mosterdmayo

surf turf   ¢17,-
rundvleesBurger met gamBa’s, kerrie-pestosaus 
en rucola

hot chili Burger ¢17,-
rundvleesBurger met cheddar kaas, chorizo, 
huisgemaakte chili, creme fraiche en jalapen0.

winter truffel ¢17,-
rundvleesBurger met cheddar kaas, truffelmayo, 
serranoham, rucola en geBakken champignons

pulled pork  ¢17,-
rundvleesBurger met een topping van pulled 
pork, BBq saus en aioli

teriyaki Burger ¢17,-
rundvlees- of kipBurger met cheddar kaas, 
geBakken teriyaki-uiringen en champignons, 
crispy ui en sriracha-teriyakimayo

old Burger  ¢17,-
rundvleesBurger met old amsterdam, Bacon,
 gekarameliseerde rode uiringen en spicy mayo

Bijgerech ten

Boeren frietjes

klassieke dikke frietjes met kruiden

smash
frietjes (+1,-)

frietjes met cheddar kaas uit 
de oven en smash saus

zoete aardappel
frietjes (+1,50) 

getopt met truffel mayonaise 
en parmezaanse kaas

tomatensoep  ¢5,50
verse tomatensoep met rode pesto

uiensoep   ¢5,50
gegratineerd met kaas en Brood

BreekBrood  ¢5,50
met aioli en tapenade

gevulde champignons ¢7,-
kastanjechampignons gevuld met roomkaas, 
spekjes en kaas uit de oven

duo kroketjes   ¢8,50
kaaskroketje en garnalenkroketje, geserveerd 
met truffelmayo, salade en Brood

hamplank   ¢9,-
3 soorten handgesneden ham geserveerd met 
olie en Brood

camemBert uit de oven ¢9,50
camemBert uit de oven met knoflook en tijm, 
geserveerd met Brood en augurkjes

carpaccio    ¢11,-
truffelmayonaise, kappertjes, parmezaanse 
kaas, zongedroogde tomaatjes en rucola

chickenwings  ¢7,50
zoete kippenvleugeltjes met smokey BBq saus

Kid s corner
frietjes met 

snack

keuze uit: frikandel, kroket, 
kaassoufle of kipnuggets

¢7,-

kids 
Burger

Burger op een BurgerBroodje 
met frietjes en appelmoes

¢8,-

mini 
pannenkoeken

3 flensjes geserveerd met 
stroop en poedersuiker

¢7,-



Bij de Burgers, steaks en riBs heB je de keuze uit 1 Bijgerecht

STEAK S
classic steak     ¢20,50
Biefstuk met peper- of champignonsaus

gun steak     ¢21,50
Biefstuk met gesmolten Brie en geBakken rode uiringen

Bier steak     ¢21,50
Biefstuk met leffe-Biersaus, geBakken uiringen en champignons

old steak      ¢21,50
Biefstuk met old amsterdam en gekarameliseerde rode uiringen

Sala des
winter salade   ¢13,50
met komkommer, avocado, tomaat, walnoten en in Balsamico geBakken spek en mosterd dille dressing.
geserveerd met Brood en Boter.

crispy chicken salade ¢14,50
met komkommer, avocado, parmezaanse kaas, spekjes, krokante kipstukken, zongedroogde tomaat en 
honing mosterd dressing. geserveerd met Brood en Boter.

carpaccio salade  ¢14,50
met rundvlees carpaccio, truffelmayonaise en dressing, parmezaanse kaas, kappertjes en zongedroogde 
tomaat. geserveerd met Brood en Boter

Wist  je  da t  onze burgers ook  glu tenv rij en vega  te bestellen zijn?   v raa g  ernaa r!

snicker Brownie  ¢8,-
pecan-caramelijs, caramel- en chocoladesaus en 
pinda-crumBle

stoofpeertje   ¢8,-
warm stoofpeertje met kaneel-ijs, stroopwafel 
en warme gezoute caramelsaus

apfelstrudel   ¢7,-
vanille-ijs, slagroom en warme vanille saus

cheesecake    ¢8,-
witte chocolade cheesecake met framBozensaus, 
framBozenkletskop en pistache-ijs

oreo royal  ¢7,-
vanille-, chocolade- en cappucino ijs met warme 
chocolade saus en oreo crumBle

creme Brulee   ¢7,50
gekarameliseerd, met vanille-ijs en slagroom

DESSER T SRIBS
classic riBs      ¢20,50

onze klassieke spareriBs in zoete marinade, met 3 verschillende sausjes

asian riBs      ¢20,50

spareriBs in marinade van soja en ketjap met lente ui-en sesam, met 3 
verschillende sausjes

hot riBs       ¢20,50

spareriBs in hete marinade, met 3 verschillende sausjes


