LUNCH

Wij serveren onze lunchgerechten tot 18.00 uur
BROOD
keuze uit wit of volkorenspelt
FOCACCIA TOSTI
Focaccia tosti met mozzarella, tomaat, rucola, pesto
en Serranoham.

7.50

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

11.50

BRUSCHETTA*
Zuurdesembrood met smashed avocado, rucola,
Parmezaanse kaas en gepocheerd ei.

7.50

GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm op getoast brood met avocado,
citrusmayonaise, cherrytomaten, bosui, zoetzure
komkommer en zacht gekookt ei.

11.50

KIPCLUB
Clubsandwich met langzaam gegaarde kipfilet,
gebakken spek, tomaat, sla, komkommer,
ravigottesaus en gebakken ei.

10.50

GAMBA CURRY
Romige Indiase curry met gamba’s, bosui en
cashewnoten. Geserveerd met knoflook naanbrood
en yoghurtdip.

9.50

TOMATENSOEP
Verse tomatensoep volgens ons oude vertrouwde
recept.
UITSMIJTER*
Keuze uit ham, kaas en/of spek.

Per item

ASPERGESOEP
Romige aspergesoep met katenspek en gekookt ei.

6.50

BURGERZAKEN LUNCH
Boterham met tonijnsalade, boterham met kroket en
een kopje verse tomatensoep.

10.50

PULLED CHICKEN
Pulled chicken op naanbrood met frisse coleslaw,
botersla en sriracha- mayonaise.

10.50

BURGERZAKEN BURGER
15.50
Angus-rundvleesburger, oude kaas, brioche broodje,
truffelmayonaise, crispy bacon, gebakken uien, tomaat
en botersla. Geserveerd met frites
VEGAN BURGER*
‘Beyond’ burger met een sesambroodje, botersla,
gebakken ui, paddenstoelen en rozemarijn-mayonaise.
Geserveerd met frites

14.50

FRITES STOOFVLEES
Runderstoof geserveerd met frites, geraspte jonge
kaas, rozemarijn-mayonaise.

10.50

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

14.50

6,50

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

7.50

8.00
+0.50

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

9.50

SALADES
SALADE ZALM
Salade met gerookte zalm, little gem, rode ui, tomaat, zacht gekookt ei, avocado en citrusmayonaise.

11.50

SALADE ASPERGE
Salade met witte asperges, little gem, dungesneden rode ui, krieltjes, zacht gekookt ei en dragonmayonaise.

10.50

S

SALADE KIP
Lauwwarme kipfilet met babyleaf, cherrytomaten, bosui, crispy bacon, gekookt ei, croutons, Parmezaanse kaas en een
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.

DESSERTS
S

CREME BRÛLÉE

Crème brûlée van koffie met bastognekoek-ijs.

BURGERZAKEN BLUF

6.50

6.50

Romige aardbeien-mousse, koekcrumble, verse aardbeien en strawberry-cheesecake-roomijs.

CHEESECAKE

6.50

Vanille-cheesecake met mandarijnen-sorbet en manderijnen-compote.

LIMONCELLO

6.50

Citroensorbet-ijs met limoncello en gesuikerde citroen.

DAME BLANCHE

6.50

Vanille-ijs, chocoladekoepel, slagroom, karamel en warme chocoladesaus.

KAASPLANK

9.50

Diverse lokale kazen, vijgenbrood en amandelen.
Geserveerd met rode port.

EEN KLEINE AFSLUITER
KOFFIE ‘BURGERZAKEN’

6.50

Koffie of thee naar keuze met verschillende zoete lekkernijen.

AARDBEIEN

Hollandse aardbeien geserveerd met slagroom.

5.50

6.50

5.50

