LUNCH

Wij serveren onze lunchgerechten tot 17.00 uur
BROOD
keuze uit wit of volkorenspelt
TOSTI ITALIË
Tosti met jonge mozzarella, spinata romana,
geroosterde paprika en olijventapenade.

7.50

BURGERZAKEN LUNCH
Een boterham met huisgemaakte tonijnsalade, een
boterham met kroket en een kopje bouillabaisse.

10.50

GROENTENSANDWICH
Brood besmeerd met humus, gegrilde groenten,
gegrilde tomaten, pijnboompitten en avocado.

9.00

BURGERZAKEN BURGER
Angus rundvleesburger, kaas, brioche broodje,
truffelmayonaise, crispy bacon en rucola.

16.00

CARPACCIO ‘BURGERZAKEN’
Rundercarpaccio, rucola, truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en
pijnboompitten.

10.50

VEGAN BURGER*
‘Beyond’ burger met een sesambroodje, little gem sla,
gebakken ui, augurk en fijngesneden rode kool.

15.50

11.50

KIPSATÉ
Kipspies met pindasaus, kroepoek, gegrilde ananas,
gefrituurde uitjes. Geserveerd met frites.

14.50

GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm op getoast brood met avocado,
dillemayonaise, cherrytomaten, bosui, zoetzure
komkommer en huisgemaakte eiersalade.

7.50

OUDE KAAS*
Oude kaas, sla, augurk, tomaat, kapperappeltjes,
bosui en grove mosterd.

7.50

TWEE RUNDVLEES KROKETTEN
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten. Geserveerd
met brood of frites.

12.50

KIPCLUB
Clubsandwich met huisgegaarde kipfilet, gebakken
spek, tomaat, sla, ravigottesaus en een gebakken ei.

10.50

FISH AND CHIPS
In bierbeslag gefrituurde kabeljauw met frites en
huisgemaakte ravigottesaus.
UITSMIJTER*
Keuze uit ham, kaas en/of spek.

8.00
+0.50

GAMBA’S IN KRUIDENBOTER
In kruidenboter gebakken gamba’s met bosui.
Geserveerd met toast en gezouten roomboter.

9.50

TONIJN ‘BURGERZAKEN’
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, geroosterde
paprika, kapperappeltjes en haricoverts.

9.50

Per item

PULLED CHICKEN
Op naan-brood met frisse coleslaw en Sriratia
mayonaise.

9.50

SALADES
S

SALADE NICOISE
Salade met verse tonijn, little gem, rode ui, roseval, olijven, tomaten, haricoverts, gekookt ei en mosterddressing.

12.50

SALADE WATERMELOEN*
Salade met watermeloen, fêta kaas, aardbeien, komkommer, pistachenoten en fijngesneden munt.

9.50

SALADE KIP
Huisgegaarde lauwwarme kipfilet met babyleaf, cherrytomaten, bosui, crispy bacon, gekookt ei, croutons,
Parmezaanse kaas en frisse dressing.

10.50

Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Wij willen u daarom vriendelijk verzoeken om eventuele
allergieën bij uw bestelling kenbaar te maken. * Deze gerechten passen in een vegetarisch dieet.

