LUNCH
VOOR BIJ DE KOFFIE
•
•

Appeltaart 				
Gebak van de dag			

3,75
3,95

TOSTI'S
•
•
•
•
•
•
•

Jong Belegen kaas 			
3,75
Oude kaas				3,95
Ham, Jong belegen kaas		
4,75
Ham, Oude kaas				4,95
Ham, kaas en ananas			
5,75
Brie, kip en tomaat			
6,50
Geitenkaas, appel, walnoot
en honing 				
6,75

AMBACHTELIJKE BROODJES
KOUD EN WARM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezond, ham, kaas, ei, tomaat,
komkommer en sla			
5,50
Rundercarpaccio, pesto,
Parmesan en pijnboompitten		
8,95
Eiersalade, zongedroogde
tomaatjes en spinazie			
5,95
Tonijnsalade met avocado		
7,25
Club Caesar, gerookte kip, spek,ei,
yoghurt, komkommer, tomaat en sla 9,95
“De Bourgondiër”
2 kroketten en mosterd			
7,25
Brie uit de Oven, walnoot,
rucola en honing.			
6,50
Zoet pittige spareribs			
7,25
Gebakken champignons, spek,
ui en kaas.				7,50

Lunchgerechten worden
geserveerd tot 16.30 uur.

GEBAKKEN EIEREN
•
•
•
•
•
•

Uitsmijter jong belegen kaas		
6,50
Uitsmijter oude kaas
		
6,75
Uitsmijter ham				6,95
Uitsmijter ham en kaas			
6,95
Uitsmijter spek, kaas en tomaat
7,25
Omelet champignons			8,50

VOORGERECHTEN
•
•
•

HUISGEMAAKTE BURGERS
• Crummzburger, Runderburger,
cheddar, tomaat, augurk, spek en ei
(met friet en salade 14,95)

DINER

8,95

•
•

• Mercatorburger,  Kipburger,

cheddar, tomaat, ananas, ui, jalopeno 9,95
(met friet en salade 15,95)

• Vegaburger, Falafelburger,
yoghurt, komkommer, tomaat, ui
(met friet en salade 15,25)

9,25

HOOFDGERECHTEN
•

•

Portie huis gemarineerde
zoete olijven 				
3,50
Portie kaas				6,95
Bitterballen “De Bourgondiër”
6 stuks					5,50

•

Borrelmix uit de frituur
8stuks/12 stuks			
4,95/6,95
Puntzak huisgemaakte friet
3,25
Broodmandje met tzatziki
en tomatenboter				4,95

•

•
•
•

SOEP VAN DE DAG
•

Tomaten- cappuccinosoep		

4,95

•

Soep van de dag				

4,95

= vegetarisch

•
•
•
•
•

•
•

Huisgemaakte Schnitzel met
Champignonsaus en warme groenten 17,50
Saté van malse kippendijen,
kroepoek en gebakken uitjes		
15,95
Zoet pittige spareribs “zonder bot” 16,75
“Vis van de dag” geserveerd met
warme groenten				19,50
Portobello burger met geitenkaas,
groenten en Quinoa			
15,50
Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met salade, mayonaise, huisgemaakte friet
of krielaardappeltjes uit de oven.

Puntzak huisgemaakte friet		
3,25
Frisse salade				3,00
Portie Appelmoes			2,25
Portie Warme groenten			3,25
Portie pindasaus				1,50

VOOR DE KIDS (T/M 12 JAAR)
•
•
•

BORRELBITES
•
•

Broodmandje met tzatziki
en tomatenboter				4,95
Avocado gevuld met tonijnsalade
8,25
Rundercarpaccio met pesto,
Parmesan en pijnboompitten		
9,50 		
(Als maaltijdsalade 14,95)
Champignonpotje uit de oven
met Toast					7,50
Caesarsalad gerookte kip,
Parmesan, ei, spek en croutons
8,95
(Als maaltijdsalade 14,95)

EXTRA BIJ TE BESTELLEN

Friet met frikandel of kroket
en appelmoes				5,50
Friet met 5 kipnuggets
en appelmoes				5,50
Friet met hamburger
of stukje sparerib en appelmoes
7,50

OM MEE AF TE SLUITEN..
•
•
•
•
•
•

Kinderijsje met verrassing		
3,75
Coupe ijs met vers fruit
en 1 bol ijs				
3,95
Kings Coffee
4,95
Dame blanche				5,50
Vanille ijs met
vers fruit van het seizoen		
6,25
Dessert Crummz
Laat u verrassen door de chef!		
7,50

CRUMMZ SPECIALITEIT!

vraag er naar bij de bediening! (Dagprijs)

