AWARD WINNING BURGERS & FRIES

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 (GESERVEERD OP BRIOCHE)
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, ingelegde rode ui, yuzu-gembersaus,
gochujang bbq saus en nori casave chips
TER MARSCH 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
NATURAL HAPPINESS (VEGGIE BURGER)
100% plant based patty met avocado koriander molé,
lookmayo, koriandercrème, boekweit, kaas-pinda
crumble, ingelegde rode ui, sla, tomaat, augurk 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
Fish & Chips met ravigottesaus
Friet met Old Amsterdam kaas, basilicumcrème,
kaas-pindacrumble en tuinkers

FRIET

klein

normaal

groot

SAUZEN VOOR OP DE FRIET
• Hollandse mayo
• Ketchup
• Currysaus
• Truffelmayo
• Gepofte knoflookmayo
• Indonesische satésaus

• Oorlog
• Ravigottesaus
• Spicy ketchup met jalapeño
• Joppiesaus
• Kerriemayo
• Speciaal met mayo, curry en ui

SNACKS

Zes bitterballen met huisgemaakte druivenmosterd
Zes kaaskroketjes met huisgemaakte basilicumcrème
Crispy chicken van gepaneerde kip met cornflakes,
ingelegde rode ui en gochujang bbq saus

KIBBELING

Voor de kibbeling gebruiken wij verse stukken kabeljauw
die we bakken in een beslagje voor een krokant laagje.
Kibbeling normaal met ravigottesaus en citroen
Kibbeling groot met ravigottesaus en citroen

SOMETHING SWEET?

Huisgemaakte taart wisselende huisgemaakte taart van
ons Milou’ke

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

COCKTAILS

VAN DE TAP

Pinkyrose spiced lemon & rose, Bombay Sapphire
en bruiswater. Gegarneerd met munt en een
sinaasappelschijf. Zoet, floraal, verfrissend.

Ons eigen gebrouwen IPA!

Butcher’s Wife

Pornstar Martini

Wodka, vanille, passiefruit en limoen.
Sexy cocktail met zoet en zuur.

Espresso Martini

Wodka, Espresso en koffielikeur.
Krachtig, romig en zoet

Amaretto Sour

De perfecte balans tussen, zoet, zuur en bitter.
Een cocktail met amandel, citroen en bitters.

Dark ‘N’ Stormy

Bacardi Cuatro Añejo, Fever-Tree ginger beer,
limoensap en Angustura bitters. Gegarneerd met
een limoenschijf. Smaak van gember, zoete smaak
van toffee, frisse smaak van limoen

Moscow Mule

42 Below wodka, Fever-Tree ginger beer, limoensap
en Angustura bitters. Gegarneerd met limoen en
munt. Verfrissend kruidige doordrinker

LIKE A VIRGIN

NO ALCOHOL

Heineken vaas 5%
Heineken 35cl 5%
Crazy Daisy 6% - IPA

FLES EN BLIK BIER

Affligem Blond
Affligem Dubbel
Tripel Karmeliet
Liefmans Fruitesse
Funky Falcon 5,2% - Nederland

Pale Ale. De Funky Falcon is een frisse vogel met
een licht karakter en aangenaam fruitige body.
White Mamba 5% - Nederland
Witbier. Sssensssationele sssmaken in een
traditioneel tarwebier!
Green Bullet 5% - Nederland
IPA. Een IPA met karakter, een volle body en
lange maar frisse afdronk om van te smullen.
Heineken 0.0%
Paulaner 0.0%
Amstel Radler 0.0%

Spiced lemon & rose

Spiced lemon & rose en bruiswater. Smaakt naar
een wandeling in een Thaise rozentuin.

Ginger & orange

WITTE WIJN

Ginger & orange en bruiswater. Door oriëntaalse
tonen smaakt deze drink als je favoriete zomerfestival.

Sauvignon Blanc - Frankrijk

GIN & TONIC

RODE WIJN

geserveerd met Fever-Tree tonic

Dutch Courage

Geserveerd met grapefruit

Bobby’s

Geserveerd met sinaasappel en kruidnagel

Bombay Bramble

Geserveerd met citroen

Bosford

Bloemen, grapefruit, zacht en sappig
Chardonnay - Frankrijk
Rijp en vol, abrikozen en hout

Cabernet Sauvignon - Chili
Rijp, ongecompliceerd en kruidig

ROSÉ
Rosé - Frankrijk

Frambozen, sappig en levendig

Geserveerd met gedroogde aardbeien

Hendrick’s

Geserveerd met komkommer

SPIRITS & MORE
Ketel 1 jonge jenever
42 Below vodka
Grey Goose vodka
Cazadores tequila
Olmeca reposado tequila
Bacardi carta blanca rum
Bacardi quatro rum
Bulleit bourbon
Dewars white label blended scotch
Dewars 12yr blended scotch
Aberfeldy 12yr single malt scotch
Baileys
Disarrono originale
Licor 43
Limoncello
Salmari

FRISDRANKEN

Coca Cola
Coca Cola zero
Fanta Cassis
Fanta Orange
Finley Bitter Lemon
Finley Ginger Ale
Fuze tea sparkling black tea lemon
Fuze tea green tea
Minute Mate Appelsap
Sprite
Chaudfontaine Sparkling
Chaudfontaine still
Fever-Tree tonic
Fever-Tree gingerbeer
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