
BURGERSEETCAFE
BUITEN

BURGER MENU

ITALIAN BURGER
Mozzarella & pesto

MEXICAN BURGER

VEGA BURGER

PULLED CHICKEN BUN

Guacamole & pittige salsa

Bacon, cheddar & truffelmayo
BACON CHEESE BURGER

Vega stukjes & rode ui

Smokey BBQ pulled chicken

VOSSENBURGER
Augurk, rode ui & ketchup   

ASIAN BURGER
Atjar, uitjes & satesaus

De rundvleesburgers zijn gemaakt van 100% rundvlees (175 gr).

Alle burgers worden geserveerd op een heerlijke, afgebakken

sesambol met sla en tomaat. Daarbij hoort natuurlijk ook een

lekker frietje met mayo!

Even geen zin in een broodje? Het is ook mogelijk om de burgers

zonder te bestellen, dan krijg je lekker wat extra salade!



MJAMMEETCAFE
BUITEN

LOADED FRIES

LOADED ASIAN
Friet met pulled chicken, satesaus, gebakken uitjes, atjar, 

sla en een kroepoekje

LOADED MEXICAN
Friet met pulled chicken, guacamole & pittige salsa, sla

en tortillacheese chipjes

KIPSALON
Friet met smokey BBQ pulled chicken, kaas, sla & mayo

KAPSALON
Friet met shoarmareepjes, kaas, sla & knoflooksaus

FISH & CHIPS
Friet met gebakken kibbeling en remouladesaus



PLATESEETCAFE
BUITEN

SCHOTELS

VARKENSHAASSATE
Varkenshaas, satesaus, gebakken uitjes, atjar, sla, kroepoek

met nasi of friet & mayo

VARKENSSCHNITZEL
Schnitzel met BBQ saus, salade, friet & mayo

LOEMPIA MENU
Loempia met ham en kip, atjar, sla en kroepoek

met nasi of friet & mayo

MAALTIJDSALADE CAPRESE
Salade met tomaat, mozzarella, pesto & balsamicodressing

met 2 rustieke broodjes & zeezout-olijfolie

-KIPCHUNKS

-FRIKANDEL

-BITTERBALLETJES

Frietjes met appelmoes & mayo
KINDERMENU



PIZZA'SEETCAFE
BUITEN

PIZZA'SMARGHERITA
Tomatensaus & kaas

SALAMI
Tomatensaus, kaas & salami

HAM
Tomatensaus, kaas & ham

QUATTRO STAGIONE
Tomatensaus, kaas, ham, salami, verse tomaat & ui

-KIPCHUNKS
-FRIKANDEL
-BITTERBALLETJES 5,95

TRI COLORE
Tomatensaus, kaas, mozzarella, verse tomaat & pesto

EXTRA TOPPING

-Salami

-Ham

-Spek

-Mozzarella

-Verse tomaat

-Ui



VOORAFEETCAFE
BUITEN

BORRELBITES

BROODPLANKJE
Rustieke broodjes met pesto en zeezout-olijfolie.

NACHO'S
Cheese tortillachips met gesmolten kaas, 

guacamole & pittige salsa.

BITTERBALLEN 6 st

-KIPCHUNKS
-FRIKANDEL
-BITTERBALLETJES 5,95

MINI LOEMPIA'S 6 st

KIPCHUNKS 6 st

BITTERGARNITUUR 10 st
(Alleen te bestellen wanneer onze keuken geopend is)



TOETJESEETCAFE
BUITEN

NAGERECHTEN

DAME BLANCHE
3 bollen vanilleijs met chocoladesaus & slagroom

CARAMEL
3 bollen vanilleijs met caramelsaus & slagroom

-KIPCHUNKS
-FRIKANDEL
-BITTERBALLETJES 5,95

ADVOCAATJE
3 bollen vanilleijs met advocaat & slagroom

Koffie

Cappuccino

Latte macchiato

Latte

Espresso

Thee

GELATO CAFE
Bol vanilleijs met koffie & slagroom

KOFFIE ENZO


