
HAMBURGERS  medium geserveerd. Alle burgers 
zijn ook vegetarisch te bestellen, met een plant based patty 
in plaats van een vlees patty.

THE HOLY MOLY 
Winnaar beste hamburger Benelux 2021  
Spaanse Black Angus van Miguel Vergara en Wagyu, met 
zoetzuur van groene tomatillo tomaat, Mexicaanse koriander 
avocado molé, carnitas chili buikspek, crème van chorizo, 
cheddar, crispy zwoerd (spek) en limoen Jarritos crème   

THE GOJIRA 
Winnaar beste hamburger Benelux 2020 & 
Winnaar beste hamburger Nederland 2020 
van Nederlands dry Aged Rib Eye en Japans Wagyu met 
zoetzure komkommer, mini bok-choy, bulgogi pulled pork, 
geroosterd buikspek, ingelegde rode ui, yuzu-gembersaus, 
gochujang bbq saus en nori casave chips  

CLASSIC 
van Nederlands Limousin rund met sla, tomaat, augurk, 
Spaanse ui en Ter Marsch saus  

OH CHEESUS 
van Nederlands Limousin rund met sla, tomaat, augurk, 
ingelegde rode ui, spicy ketchup en cheddar  

THE BIG MARSCH 
van Nederlands Limousin rund en Japans Wagyu met 
pancetta (spek), sla, tomaat, augurk, ui, kaas, 
gepofte boekweit en truffelsaus  

CRISPY CHICK(EN) 
fried chicken met avocado-tomatensalsa, creamy coleslaw, 
krokante mais en zoetzure komkommer  

SIGNATURE FRIES

‘Fries of mine’ 
Winnaar beste friet Nederland 2020
friet met mayo van zwarte winter truffel, Parmezaanse kaas 
en kaas-pindacrumble, gedroogde worst en 
gefrituurde peterselie  

Friet met langzaam gegaarde pulled pork, mosterdzaad en 
gepofte knoflooksaus met verse zwarte peper  

Friet met Old Amsterdam kaas, basilicumcrème, kaas-
pindacrumble en tuinkers  

PUNTZAK FRIET

SAUZEN VOOR OP DE FRIET

FRISDRANKEN
Coca Cola  
Coca Cola zero  
Mineraalwater stil  
Mineraalwater bruis  
Fuze tea sparkling  
Fuze tea green  
Fanta orange  
Sprite  

AWARD WINNING BURGERS & FRIES

klein normaal groot

• Oorlog  
• Spicy ketchup met jalapeño  
• Spicy bbq saus  
• Joppiesaus  
• Kerriemayo  
• Speciaal met curry en ui  

• Hollandse mayo  
• Ketchup  
• Indonesische satésaus  
• Truffelmayo  
• Gepofte knoflookmayo  
• Curry  
 

Heb je voedselallergieën? Laat het ons weten, wij adviseren graag. Per tafel hanteren wij één rekening; dank voor je begrip.

 

 

BIER
Heineken  
Heineken 0.0%  

CRAFT BEER
Funky Falcon - Pale Ale  
De Funky Falcon is een frisse vogel 
met een licht karakter en aangenaam 
fruitige body

Green Bullet - IPA  
Een IPA met karakter, een volle body 
en lange maar frisse afdronk om van 
te smullen

White Mamba - Witbier  
Sssensssationele sssmaken in een 
traditioneel tarwebier!NO SUBWAY

Onze recepten zijn met veel liefde samengesteld en wij zijn er van 
overtuigd dat er voor ieder wat wils op het menu staat. Wil je ons 
recept toch aanpassen, dan is dat mogelijk maar brengen wij wel 

extra kosten (+1) in rekening. Een ingrediënt weglaten = free.
(als je bijvoorbeeld vindt dat koriander naar zeep smaakt)

Sorry voor het ongemak, wij zijn geen Subway. 




