
Dame blanche €5,95

met sla, tartaarsaus 
komkommer en tomaat

om mee te beginnen

wedges, saus en fruit
Kipsaté inclusief onbeperkt

€14,50

met o.a. Serranoham, 
parmaham en chorizo
(minimaal 2 pers.)      p.p. €7,50

reuze champignons

voor ieder wat wils

Gevulde vegetarische 
€12,50

en pepersaus
Biefstuk met wokgroenten

€17,50

Spareribs €17,50

Salade kip €12,50
Salade beef €12,50

Appelkruimel bavarois met
sorbet van kokosijs

Gevulde courgette met  
Rundercarpaccio

gesmolten Old Amsterdam

€7,50

€7,50

Burgerlijk Daily Menu No:5 / 2017

voorgerechten

Stokbrood kruidenboter €3,50

een zoete afsluiting

vanille ijs
Kokos spoom

Mini kokos muffins met een 
€5,95

€5,95
€5,95

Franse burger

Junior burger

xxl burger

Italiaanse burger

Spaanse burger

Amerikaanse burger

Triple Cheeseburger

Noorse zalmburger

met sla, brie, 
truffel, champignons 
en truffelmayonaise

met sla, komkommer, 
tomaat, ketchup en augurk

€8,50

Voor grote eters een 500 gram
hamburger naar keuze.

€19,50

met sla, Parmaham, 
rucola, mozzarella en pesto 

met sla, serranoham, chorizo, 
zoete peper en Jamballa saus

met sla, bacon, cheddar kaas, 
ui, ei en American grillsaus

met sla, ketchup, brie,
Old Amsterdam en mozzarella

met sla, komkommer,
avocado en tartaarsaus

www.facebook.com/restaurantburgerlijk

rode ui en guacamole 

Nachos met 
cheddar kaas, rode pepers, 

€6,50

Burgerlijke kippenpootjes
met Jamballa saus €6,50

Griekse burger
met tzatziki, feta, olijven 

rode ui en courgette

Een goed gevulde plank
Antipasti plank

(minimaal 2 pers.)      p.p.
Grand dessert

€7,50

Inburgering
3 kleine burgers naar keuze

€17,50
exclusief zalm- & kipburger

Al onze burgers zijn 
inclusief onbeperkt 

wedges, saus & fruit.
U kunt kiezen uit een 
hard of zacht broodje.

The Champ
een Portobello met sla, 

truffelmayonaise, mozzarella, 
courgette, gesnipperde rode ui

 en old Amsterdam

Mexicaanse burger
met sla, avocado, rode pepers, 

ananas en zigeunersaus

Salade caprese €9,95

diverse groenten

Voor de prijs van €14,50

Nederlandse burger
met sla, Old Amsterdam, 

augurk, tomaat, 
komkommer en kema saus

Burgerlijke kipburger

The Special one
met sla, blauwe kaas, 
pancetta en honing

Lolly trio van chocola met
diverse soorten ijs €6,95


