
DE BOURGONDIËR ETEN&DRINKEN 

 

VOORGERECHTEN  
Carpaccio De Bourgondiër (suppl. bij filmmenu € 3,-)     10,25 

Rundercarpaccio met rucola, oude kaas, pittenmix, truffel dressing en verse pesto 

 

Altijd lekkerV          4,50 

Spelt brood met 2 smeersels 

   

Nacho’s                                                  7 

Nacho’s met gesmolten kaas en geserveerd met guacemole en tomatensalsa   
    

Flammkuchen          7 

Besmeerd met crème fraiche en belegd met spek en rode ui 

 

Halve sparerib (suppl. bij filmmenu € 1,75)      8,75 

Sparerib van de grill afgelakt met BBQ-saus 

 

Pomodorisoep          7 

Heerlijke soep van verse tomaten en basilicum 

 

Deelplank (vanaf 2 personen) prijs pp.      7  

Gepresenteerd met gedroogde ham, harde worst, kaas, gefrituurde garnalen,                          

bitterballen, nacho’s, brood met smeersels  

    

MAALTIJD SALADES  
Salade aspergesV         15,00 

Gemengde salade met witte Hollandse asperges, Parmaham en peer 

 

Salade uit de zee         15,00 

Gemengde salade met gerookte zalm en tonijnsalade 

 

Salade gerookte kip         15,00 

Gemengde salade met gerookte kip, humus en mango chutney  

 

Bourgondier41 

 

Volg ons op Facebook 

 

 

Groepen tot zes personen 

kunnen gesplitst betalen. 

 

 

Bent u beperkt in uw tijd? laat 

het ons dan weten. Anders 

nemen wij de tijd voor U! 

 
    3-gangen menu inclusief bioscoopkaartje              

                v.a. € 33,50 

 *Wij rekenen een doorlooptijd van 2 uur voor het filmmenu.  

* Menu’s kunnen uiterlijk tot 1,5 uur voor sluitingstijd van de keuken besteld worden. 

V  - Deze gerechten kunnen vegetarisch besteld worden 
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HOOFDGERECHTEN  
Onderstaande gerechten serveren wij met friet of aardappeltjes uit de oven en bijpassend garnituur. 

Spareribs (suppl. bij filmmenu € 1,00)       19 

Spareribs van de grill afgelakt met BBQ-saus 

 

Zalm (suppl. bij filmmenu € 1,00)        19 

Gebakken zalm geserveerd met noodles, paksoi en sesamdressing 

 

Fish and chips (suppl. bij filmmenu € 1,00)      19 

Gebakken heekfilet geserveerd met remouladesaus                                                  

 

Ossehaaspuntjes (suppl. bij filmmenu € 1,00)                 19 

Ossenhaaspuntjes met diverse groenten uit de wok geserveerd met pepersaus  

 

Lekker origineel                     17 

Saté van de haas of kipsaté met satésaus, kroepoek en gebakken uitjes 

 

Vleesspies (suppl. bij filmmenu € 1,50)       19,5 

Trio van kip, varkenshaas en biefstuk geserveerd met paprika en pepersaus 

 
Edelweiss          17 
Schnitzel met gebakken uien, champignons, paprika en gesmolten kaas 

Carpaccio De Bourgondier         17,25 

Rundercarpaccio met rucola, oude kaas, bacon, pittenmix, truffeldressing  

en verse pesto 

Hollandse asperges V         18,50 

Gekookte asperges geserveerd met ham, ei, gekookte krieltjes en Hollandaisesaus  

 

BURGERS de burgers serveren wij met frietjes en mayonaise 
Hamburger De BourgondiërV     Big burger  16 

Gegrilde burger met gebakken uien, champignons,     Lady burger  14 

paprika, bacon, ananas, sla en cherry-peppersaus 

 

Mexicaanse burgerV           Big burger       16  

Gegrilde burger met sla, guacemole, jalapeno,    Lady burger   14 

cheddarsaus en tomatensalsa 

  

Blue moon burgerV        Big burger       16 

Gegrilde burger met gesmolten gorgonzola, spek   Lady burger     14 

gekarameliseerde uien, tomaat, sla  

 

Pulled pork          14 

Broodje belegd met pulled pork, coleslaw en smokey Korean bbqsaus  

 

Nacho’sV  (zonder frietjes en salade)                                                 17 

Nacho’s geserveerd met pulled pork, kaas, quacemole, salsa en smokey Korean bbqsaus 

V  - Deze gerechten kunnen vegetarisch besteld worden 



 

DESSERTS 
       

Crème brûlée          7 

Crème brûlée van Amaretto geserveerd met vanille ijs en slagroom 

 

Trio chocolade          7 

Shortcake, chocolademousse en chocolade ijs met slagroom 

 

Dame Blanche          7 

Vanille ijs geserveerd met warme chocoladesaus met slagroom 

 

Sorbet           7 

Aardbeien, chocolade en mango ijs geserveerd met fruitcocktail  

aardbeiensaus en slagroom 

 

Koffie compleet         7 

Koffie, thee of cappuccino geserveerd met diverse zoetigheden 

 

 

 

 

KOFFIE SPECIALS    

  

Koffie met alcohol     Koffie zonder alcohol 

Irish coffee (whiskey)   6,25  Cafe Caramel   3,7 

Italian coffee (amaretto)  6,25  Heavenly Hazel   3,7 

French coffee (Cointreau)  6,25  Wisselende koffie special 3,7 

Spanish coffee (Licor 43)  6,25   

Baileys coffee (Baileys)  6,25 

 

Cognac & Whiskey 

Remy Martin VSOP   6,25 

Chivas Regal 12 years   6,25 

 

Likeuren, onder andere: 

Amaretto    3,5 

Licor 43    3,5 

Tia Maria    3,5 

  



 

SNACKKAART    

  

Kip Teriyaki met friet en mayonaise      13,85 

 

Kip piri piri met friet en mayonaise        13,85  

 

Warm vlees speciaal met friet en mayonaise       13,85  

 

Friet waterfiets         7,25 

2 frikandellen en friet met speciaalsaus 

 

Friet Rembrandt        7,95 

1 frikandel speciaal, 1 frikandel zonder saus en friet oorlog 

 

2 Rundvleeskroketten met friet en mayonnaise     9 

 

2 Kaassoufflés met friet en mayonaise        9  

 

BITTERGARNITUUR 
 

Bourgondische bitterballen (10 stuks)      7,75 

Bitterballen “Bourgondiër” geserveerd met grove mosterd  

 

Gemengd bittergarnituur (12 stuks)       7,75 

Bitterballen, kipnuggets, loempia, kroketjes, kaassoufflé  

 

Nachos V         17 

geserveerd met pulled pork, kaas, quacemole, salsa en smokey Korean bbqsaus   

     

Deelplank (vanaf 2 personen) prijs pp.     7  

Gepresenteerd met gedroogde ham, harde worst, kaas, gefrituurde garnalen,                          

bitterballen, nacho’s, brood met smeersels  

 


