
LUNCHKAART 
PETIT PAIN UIT DE OVEN
Keuze uit wit of meergranen
MOZZARELLA Verse romatomaat, zongedroogde tomatentapenade, dungesneden  9.50 
 rode ui en pesto  
GEITENKAAS  Gegrilde courgette, honing, vijgenchutney, walnoten, dadels en portstroop   9.50
BRIE Boerenachterham, gebakken champignons, rode ui en pesto   9.50
BEENHAM  Satésaus, krokante uitjes, gebakken ei en zoetzure komkommer  10.50 
GEITENKAAS Gebakken bacon, honing, vijgenchutney, walnoten, dadels en portstroop 11.50
GEROOKTE KIP  Rode ui, tomatentapenade, guacamole,  jonge kaas en kerriemayonaise 12.50
STICKY CHICKEN Gebakken kippendijen, champignons, rode paprika, oosterse  12.50
 marinade, lente-ui en cheddar cheese saus
PHILLY Gebakken biefstukpunten, champignons, rode paprika, oosterse marinade,   13.50
CHEESE STEAK  lente-ui en cheddar cheese saus  

HARD RUITBROODJE OF ZACHTE BOL
Keuze uit wit of meergranen
KAAS Oude- of jonge kaas, dadels, walnoten, zoetzure salade, honing-mosterdsaus 9.50
 en rucola  
TONIJNSALADE Kappertjes, appel, paprika, rode- en lente-ui, komkommerlint en wasabimayo 10.50
GEZOND Boerenachterham, oude- of jonge kaas, romatomaat, gekookt ei,   10.50
 komkommerlint, rode- en lente- ui, zoetzuur en honing mosterdsaus
OSSENWORST Echte Amsterdamse ossenworst met een gebakken ei, jalapenjo peper, 10.50
 relish van augurk, rode ui en aioli 
CARPACCIO Parmezaanse kaas, pittenmix, rucola, lente- ui en pesto of truffelmayo 12.50
CHICKEN Gebakken kippendijen, gebakken seizoensgroenten, champignons 
 en kerriemayonaise  14.50
SURF & TURF In oosterse marinade gebakken biefstukpuntjes, gamba’s en champignons 14.50
 met  lente- ui en misomayo 

SOEPEN 8.50
Keuze uit wit of meergranen brood | Een lekkere croquet los te bestellen vanaf 5.00
Romige soep van bospaddestoelen en Dijonmosterd*
Courgettesoep gebonden met kruidenroomkaas en dungesneden lente- ui*
*Ook te bestellen met bacon

12 UURTJES
3 boterhammen keuze uit wit-, donker- of zuurdesembrood | Klein soepje erbij voor 4.00
KLASSIEK Kaas met zoetzuur, boerenachterham met honing mosterdsaus,  13.50
 gebakken spiegelei en een rundercroquet van de Bourgondier   
VEGETARISCH Combinatie van geitenkaas en courgette, mozzarella met pesto met een 13.50   
 groentenkroket  
VLEES Combinatie van Pork & Cheese, Chicken today met een kalfscroquet  15.50
 van Oma Bob 

CHEF’S SPECIALS
Keuze uit 2x getoast wit-, donker- of zuurdesembrood
U kunt ook dikke frieten met mayonaise erbij bestellen voor 2.75
TUNA MELT Huisgemaakte tonijnsalade gegratineerd met jonge kaas, vers gesneden 15.50
 tomaat en rode ui, kappertjes, lente-ui, smokey whiskey saus en rucola 
CHICKEN TODAY Dungesneden gerookte kip met uitgebakken bacon, rode -en lente- ui, roerei, 14.50
 kerriemayonaise en rucola
PORK & CHEESE Langzaam gegaarde pulled pork met rode ui en kaas gegratineerd,   16.50
 smokey barbecuesaus, koolsla en rucola 
SURF &TURF  Ruim belegde carpaccio met gebakken gamba’s, champignons in oosterse     16.50   
          NEW STYLE    marinade met lente-ui en misomayonaise, extra biefstukpuntjes + 5,50 



ALTIJD GOESTING 17.50
Met gemengde salade en dikke frieten met mayonaise of met brood en kruidenboter
SATÉ Spiezen van gemarineerde kip met pindasaus, krokante uitjes en zoetzuur

MAALTIJDSALADES
Gemengde salade met komkommer, paprika, rode- en lente-ui en een dressing
Onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.
U kunt ook dikke frieten met mayonaise i.p.v. brood bestellen voor +2.75
GEITENKAAS Met rode biet, dungesneden groenten, komkommerlint,  14.50
 dadels, walnoten en portstroop  
GROENTEN Gebakken seizoensgroenten, parmezaanse kaas, pittenmix, dadels,  14.50
 zongedroogde tomaat en truffelmayo 
KIP Gebakken kippendijen, seizoensgroenten, champignons, pittenmix 
 en kerriemayonaise  15.50
CARPACCIO  Geschaafde Parmezaanse kaas, pittenmix, rucola met  pesto of truffelmayo 15.50
SURF & TURF  In oosterse marinade gebakken biefstukpunten, gamba’s en champignons 17.50
 met lente-ui en misomayonaise  

CROQUETTEN
Keuze uit wit-, donker- of zuurdesem brood of dikke frieten  | Klein soepje erbij voor 4.00
De Bourgondiër, draadjesvlees, rund 100 gram 1st 5.50 2st 10.50
Oma Bobs kalfsvlees, 100 gram 1st 5.50  2st 10.50
Oma Bobs groente, 80 gram  1st 5.50  2st 10.50 
Oma Bobs kaas rucola, 80 gram  1st 5.50  2st 10.50 
Elite frikandel speciaal met mayonaise, curry en rode ui                                     1st 4.50  2st   8.50

TOSTI’S
Keuze uit wit-, donker- of zuurdesembrood | Klein soepje erbij voor 4.00
KAAS/ OUDE KAAS EN BOERENACHTERHAM EN/OF CHORIZO  6.75 
MOZZARELLA  Romatomaten, rode ui en pesto    7.50
BRIE Dadels, walnoten en honing   7.50
GEITENKAAS Dadels, walnoten, rucola en honing   8.00
GEROOKTE KIP   Kaas, tomatentapenade, rode ui en guacamole  8.50
PULLED PORK Kaas, pulled pork en smokey barbecuesaus  8.50

EIERGERECHTEN
Keuze uit wit-, donker- of zuurdesembrood  | Onze eiergerechten bevatten 3 scharreleieren

UITSMIJTERS
ACHTERHAM EN/OF JONGE KAAS EN/OF CHORIZO  10.50
BACON  Meegebakken  11.50
GOESTING Meegebakken bacon, achterham en jonge kaas  13.50
VAN DE CHEF  Boerenachterham, chorizo, kaas, rucola, komkommer, rode ui en aioli  13.50

OMELETTEN
ACHTERHAM EN/OF JONGE KAAS EN/OF CHORIZO  10.50
BOERENOMELET Gebakken champignons, rode ui en paprika, of gebakken seizoensgroenten 10.50
BOERENOMELET H Achterham, gebakken champignons, rode ui en paprika of gebakken 11.50   
 seizoensgroenten
PULLED PORK Pulled pork, lente-ui en rucola  12.50

BURGERS  16.50 Keuze uit witte of bruine bun 
Gegrilde burger met verse kropsla, tomaat, augurken relish, rode 
ui, koolsla en kerriesaus. Wordt geserveerd met gemengde salade, 
dikke frieten met mayonaise 

KEUZE BURGERS BEEFburger
 Crispy CHICKENburger
 Rode BIETburger 
 Veggie CAJUNburger 
 Pulled PORKburger

Schaaltje dikke frieten met mayonaise voor 2 personen 4.50 (1 pers. 2.75) Glutenvrijbrood meerprijs 1.00
Allergieën of diëten graag in overleg met bediening

EXTRA TOPPINGS 
BIJ TE BESTELLEN

Uitgebakken bacon 1.50
Crispy garnalen & wakamé 2.00
Pulled pork met BBQ saus 2.00

Guacamole 1.00
Kaas 1.00

Geitenkaas 1.00
Inktvisringen 2.00

Jalapeño 0.50
Cheddar cheese saus 1.00


