BURGERS
KAI’S BURGER
De favoriet van onze barista Kai!
Een 100% beefburger van grasgevoerd
natuurvlees, Cheddar, Kesbeke Dill Chips,
ijsbergsla, vleestomaat, rode en zoete witte ui,
bacon, Kai’s secret sauce en dat tussen een
briochebroodje. 150gr/180gr
Lekker met LemonAid Red, Billy Brewster Weizen
of La Dame Malbec.

AGNELLO BURGER
Voor deze burger fietste Fausto een extra blokje
om.
Deze 100% lamsburger wordt geserveerd
op Zuid-Europese stijl. Op een Italiaans
broodje serveren we tzatziki, ijsbergsla, de
100% lamsburger, geitenkaas, vleestomaat,
balsamico-uien en pancetta.

ONS MENU
U kunt een keuze maken uit diverse hamburgers.
Al onze hamburgers worden geserveerd
met heerlijke frieten van Friethoes. Naast
onze hamburgers serveren we ook diverse
bijpassende biertjes en heerlijke wijnen. Als
afsluiter kunt u kiezen uit ijs van “Koeling” of
‘Maher’s baklava met kaneelijs.

ONS VLEES
Het vlees van onze burgers komt van “VOF Zorg
en Natuur”.
Grasgevoerd natuurvlees van eigen biologisch
gecertificeerde runderen en schapen, die vrij
rond lopen in natuurgebieden in samenwerking
met Staatsbosbeheer. Met inzet van de
deelnemers van de zorgboerderij.

ONZE FRIET
Onze friet komt van Friethoes en is vers!
Gemaakt van de beste en meest geschikte
aardappels van het moment.
Onze friet wordt dagvers gesneden,
voorgebakken en gekoeld en enkele minuten
voordat ze op tafel komen nog afgebakken.
Een “lange” of een “korte”, of soms met wat
krokante kruimels. Dat is echte friet. Echt vers,
eerlijk en zonder fratsen.

Lekker met ChariTea green, Vedett IPA of Les
Cinq Vallees Chardonnay

CHEESE BURGER
Klassieker met 2 soorten kaas. Een 100%
beefburger van grasgevoerd natuurvlees,
Cheddar en Stolwijkerkaas, Kesbeke Dill Chips,
ijsbergsla, vleestomaat, rode en zoete witte ui,
bacon, Kai’s secret sauce en dat tussen een
briochebroodje. 150gr/180gr
Lekker met LemonAId Red, Vedett Extra Pilsener
of Zabu Nero d’Avola

TO INFINITY AND BEYOND BURGER
Een 100% vleesvrije hamburger van Beyond.
Lekker tussen een briochebroodje met Kai’s
secret sauce, ijsbergsla, vleestomaat, haloumi
kaas, schijfjes komkommer, Kesbeke Dill Chips,
balsamico-uien en humus.
Lekker met ChariTea Red, Vedett Wit of Vanesa
Verdejo

CHICKEN RUN BURGER
Een Mexicaans getinte burger van 100% kip.
Heerlijk broodje, guacamole, smoked cheese,
rode ui, lente-uitje, ijsbergsla, 2 slices mango en
rode peper. Een burger met pit!
Lekker met LemonAid Green of Vedett Extra
Pilsener.

