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TOPPERS VAN DE BOURGONDIËR

Hamburger Bourgondiër V 
Lady burger    13,00  

Big burger   14,25    

Runderburger met bacon, uien champignons, paprika, ananas, sla en  

sweet cherry-peppersaus. Geserveerd met frieten en mayonaise. 

 

Herfst- winterburger V 

Lady burger    13,00 

Big burger   14,25    

Runderburger met Reypenaerkaas, gebakken paddenstoelen en truffelmayonaise. 

Geserveerd met frieten en mayonaise. 

 

Fatboyburger V 
Lady burger     13,00 

Big burger   14,25    

Black Angusburger met ijsbergsla, provolone, tomaat, rode ui, gebakken ei  

en remouladesaus. Geserveerd met frieten en mayonaise. 

 

Broodje warm vlees  
Broodje met warme fricandeau, gebakken eitje en uien, champignons, taugé en satésaus      9,25 

 

Bospaddenstoelenbouillon       7 

Dubbel getrokken wildbouillon met diverse soorten paddenstoelen geserveerd met 

een crostini omwikkeld met parmaham 

 

 

Lunch & Diner 

Afhalen van friet, snacks en 

belegde broodjes 

Catering op locatie 

Bezorgservice bedrijven 

 

 

 

Maak gratis gebruik van onze 

wifi: 

Bourgondier41 

 

Volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/ 

BourgondierEtenDrinken 

 

  

Bent u beperkt in uw tijd,  laat 

het ons dan even weten. Anders 

nemen wij de tijd voor U! 

 

 

Groepen tot maximaal zes 

personen kunnen gesplitst 

betalen. 
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LUNCH  

 

Keuze uit rustiek witbrood en meergranenbrood. Glutenvrije bol suppl. € 1,- 

 

 

Lunch Bourgondiër           11,25 

Sneetje brood met een hamburger, gebakken uien en champignons, sneetje brood  

met een rundvleeskroket Bourgondiër en een mini uitmijter ham-kaas 

 

Broodje smokey chicken         8,95 
Broodje belegd met gegrilde kip, bleekselderij salsa en renchsaus 

 
Broodje stoof           13 
Broodje gevuld met stoofpotje van rundvlees, ui en paddenstoelen gegaard in trappistenbier  

 

Boerengezond           8,95 

Broodje belegd met ham, jong belegen kaas, gebakken eitje, bacon,  

tomaat, komkommer, mix van sla en mosterd-dille dressing 

 

Tuna melt           9,5 

Broodje belegd met huisgemaakte tonijnsalade en oversmolten met cheddar 

 

Broodje geit            9,25 

Broodje belegd met geitenkaas, hummus, tomaat, acetostroop en walnoten 

 

Surf en Turf           10,5 

Broodje belegd met rosbief, garnaaltjes en remouladesaus 

 

Broodje uit de zee          12,5 

Broodje belegd met gerookte zalm en garnaaltjes, citroenmayonaise, ingelegde rode ui  

en tomatensalsa 

  

Lekker stel!           8,5 

Twee sneetjes brood belegd met een Bourgondiër rundvlees en een kalfsvleeskroket  

geserveerd met een grove mosterd en Amsterdamse uitjes  

 

Carpaccio De Bourgondiër         14,25 

Runde carpaccio met rucola, Old Amsterdam, bacon, pittenmix,  

truffel dressing en verse pesto, geserveerd met een puntzak friet met fritessaus  

 

  

V  - Deze gerechten kunnen vegetarisch besteld worden 



UITSMIJTERS  

 

 

Hollandse uitsmijter V         8 

Twee sneetjes brood belegd met beenham, belegen kaas en drie gebakken eieren 

 

Uitsmijter de Bourgondiër         9,75 

Twee sneetjes brood belegd met drie gebakken eieren met gesmolten kaas, 

warme fricandeau, piri piri saus en een mix van sla en rode ui 

 

Uitsmijter Carpaccio          11,75 

Twee sneetjes brood met carpaccio, pesto, drie gebakken eieren met gesmolten kaas,  

zontomaat, bacon, rucola en truffelmayonaise  

 

 

AMERICAN STREETFOOD 

 

 

Mexicaanse hotdog          8,95 

Hotdog belegd met mais, bonensalsa, guacamole, radijs en ketchup 

 

New Yorker hotdog          8,95 

Hotdog belegd met gekarameliseerde ui, bacon, zuurkool, spicy mosterd en ketchup 

 

Nacho’s           7 
Nacho’s geserveerd met kaas Venozolaanse quacemole en salsa 
Met gehakt           8,50 

Burrito kebab V      
Burrito gevuld met gegrilde kip, diverse groenten, mais salsa en hummus   9,25 

 

 

       

MAALTIJD SALADES      
 

Salade geit           14,5 

Gemengde salade met geitenkaas, hummus, acetostroop, walnoten en maissalsa 

 

Salade zalm           17,75 

Gemengde salade met gerookte zalm, garnaaltjes, rivierkreeft, Venezolaanse saus en  

rode chimichurri 

 

Salade smokey chicken         14,95 

Gemengde salade met gegrilde kip, bleekselderij salsa en renchsaus 

 

 



TOSTI’S  
 

Tosti ham & kaas   5,25 Tosti Hawaï     5,5 

 

 

 

SNACKS 

Puntzak friet          3,75  

Puntzak verse dikke friet        3,75 

 

Friet waterfiets          7 

2 frikandellen en friet met speciaalsaus 

 

Friet Rembrandt         7,75 

1 frikandel speciaal, 1 frikandel zonder saus en friet oorlog 

 

 

PLATES 

Plates worden geserveerd met frietjes en rauwkost salade. 

 

2 Rundvleeskroketten   8,75 Kip Teriyaki     13,5 

2 Kaassoufflés        8,75 Kip piri piri     13,5  

Warm vlees speciaal   13,5  

 


