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LUNCH

wordt geserveerd op bruin of wit brood.

Clubsandwich kip

Kippendij, bacon, sla, tomaat,
rode ui, ei en kerrie mayonaise
Of met gerookte zalm

Black Angus beef burger

9,75
+ 2,00

Super hamburger met bacon, cheddar,
tomaat, augurk en little gem
13,75

Surf en turf

Rundercarpaccio en vers gerookte zalm
(van de Doornik)
11,75

Rundercarpaccio

Pesto, pecorino, rucola, pijnboompitten
en zongedroogde tomaat
9,75

Lauw warme brie

Sla, honing, walnoten en appel

Sandwich De Buren van...

9,50

Champignon, ui, spek, truffelmayo,
sla en tomaat
8,75

Uitsmijter De Buren van...
Met belegen kaas
Keuze uit ham en/of spek

Parmaham

8,50
+ 1,00

Met eiersalade, sla, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise
10,50

SALADES

12,50

Geitenkaas salade

Mesclum sla, geitenkaas, walnoten,
appel, komkommer en honing

Surf en turf salade

Carpaccio en gerookte zalm

Vis salade

Vers gerookte zalm, gebakken gamba,
komkommer, rode ui, croutons en
kappertjes

Caesar salade

Oosters gemarineerde kippendij, ei, zon
gedroogde tomaat, croutons en pecorino

CROQUE’S

7,50
wordt geserveerd op bruin of wit brood

Croque madame

Ham, kaas en gebakken ei

Croque salmon

Kruidenkaas, zalm, rode ui en kaas

PANINI’S

8,50

Panini brie

Romige brie, rucola, honing en walnoten

KIDS MENU
Tosti

ham/kaas

Kipnuggets
met frietjes

Panini parmaham
3,50
5,50

De lunch serveren wij van 11.00 tot 16.00 uur.
Heeft u bepaalde dieetwensen of last van allergieën?
Laat het ons weten.
= vegetarisch

Parmaham, mozzarella, pomodori tomaat
en rucola

SOEP

Tomatensoep
Mosterdsoep met zalm of spek
Soep De Buren van...

5,50

DINER
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VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

Mediteraanse gamba’s

Entrecote van de gril.

Met lente ui, paprika, knoflook, bruchetta
en currysaus
11,75

Rundercarpaccio

Met pecorino, rucola, truffel mayonaise en
pijnboompitjes
11,50

Zalmsensatie

Vers gerookte zalm, piccalilly crème,
zoetzure wortel, gekarameliseerde
hazelnoot.
9,75

Tataki van rundvlees

Dun gesneden biefstuk, rivierkreeftjes,
sesamdressing
10,75

Camembert

Lauw warme camembert, cranberry
compote, krokantje en walnoten 10,50

Geitenkaas

Met couscous, rode biet, creme, truffel
chips en schuim van appel
10,50

SOEP

5,50

Tomatensoep
Soep De Buren van...

KIDS MENU

Friet met keuze uit een frikandel,
5,50
kroket of kipnuggets

Met huisgemaakte jus en
seizoensgroenten

Hamburger De Buren van...

22,75

Brioche bol, Black Angus beef, bacon,
tomaat, cheddar kaas, gerookte
mayonaise en krokante uienringen 17,50

Boterzachte Spareribs
De beste van de regio!

17,50

Met seizoensgroenten, grove
mosterd jus en paddenstoelen

18,50

Op de huid gebakken, bieslook
roomsaus en seizoensgroenten

17,50

Met gerookte paprikasaus en
gremolata

16,75

Varkenshaas
Zalmfilet
Dorade

Vegetarische burger

Van kikkererwten, couscous, zoetzure
komkommer, yoghurtdressing
17,50

Gegrilde halloumi

Met quinoa, tomaat en balsamico
en portobello
16,75

DESSERT

IJsdessert La Differenza ijs
Chocolade cakeje

Met mousse van bastogne,
gel van aardbei en kersenijs

7,50
8,50

Crème brûlée
Het diner serveren wij van 17.00 tot 21.30 uur.
Heeft u bepaalde dieetwensen of last van allergieën?
Laat het ons weten.
= vegetarisch

Van citroengras, chocoladeverrassing en mango ijs

Kaasplankje

8,50
9,50

SNACKS
DELEN IS LEUK
Olijven

Gemengde plank

lekkers voor 2 personen

Nacho’s original

(chips, kaas en sausjes)

4,50
13,50
5,00

Breekbrood

met aioli, tapenade en
gezouten olijfolie

5,00

Breekbrood Zalm
met gerookte zalm
(van de Doornik)

Bourgondische bitterballen
portie van 8 stuks

Bamiballetjes

portie van 8 stuks

Nasiballetjes

portie van 8 stuks

Cheesesticks

met sweet chillisaus

Butterfly garnalen

8,50
6,00
7,00
7,00

6,50

Kipvleugeltjes

6,50

600 gram

Bittergarnituur
16 stuks

HIGH TEA

Take your tea-time to the next level at
De Buren van...
Maak plaats voor heerlijke huisgemaakte
zoete en hartige hapjes en meer...
Met een glas verse jus en onbeperkt thee.
(mogelijk met een glas bubbels)
17,50 p.p. alleen op reservering

6,50

met sweet chillisaus

Spareribs

HIGH TEA

12,50
12,50
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Heeft u bepaalde dieetwensen of last van allergieën? Laat het ons weten.

