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VAN DE TAP  
Heineken vaas 5%  
Heineken 35cl 5%  
Crazy Daisy 5%  
ons eigen gebrouwen IPA!

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 vol-
le body en lange maar frisse 
afdronk om van te smullen

White Mamba - Witbier    
Sssensssationele sssmaken in 
een traditioneel tarwebier!

WIJNEN
Sauvignon Blanc - Frankrijk
Knisperige, frisse witte wijn

Cabernet Sauvignon - Chili 
Volle, rijpe, kruidige rode wijn

Over Ter Marsch & Co 
Ter Marsch & Co begon in 2014 met een simpele missie: 
één ding doen en dat uitzonderlijk goed te doen”. Wij zijn 
gespecialiseerd in het serveren van heerlijke award winnen-
de hamburgers, verse friet en kibbeling in een hippe sfeer 
geschikt voor zowel gezinnen als fijnproevers. 

Van boer tot burger
Bij Ter Marsch & Co staat vlees al 125 jaar centraal in de 
familie. De liefde voor ons eigen vee en lekker vlees is er 
altijd geweest en wordt doorgegeven van generatie op 
generatie. Je proeft de liefde voor het vee terug in onze 
bekroonde hamburgers.

De boer en zijn aardappel
Elke dag worden de aardappelen rechtstreeks vanuit de 
boer in grote zakken geleverd om ze daarna met de hand 
ter plaatse te snijden tot verse frieten. De aardappel levert 
een mooi goudgeel frietje op met een lekker dun schilletje, 
krokant van buiten en met een fijne zachte aardappelsmaak 
van binnen. 

M E N U

AWARD WINNING BURGERS & FRIES

GIN & TONIC
Hendricks - Schotland
Geserveerd met 
komkommer

Bosford Pink Gin - 
Engeland  
Geserveerd met gedroogde 
aardbeien

Bombay Sapphire - 
Engeland  
Geserveerd met limoen

COCKTAILS
Pornstar Martini  
Vodka, vanille, passiefruit 
en limoen. Sexy cocktail 
met zoet en zuur.

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

Mango Mai Tai  
Een friszoete tropische 
cocktail met rum, mango 
en amandel.

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



FRIES SIGNATURES

‘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
 

SAUZEN VOOR OP DE FRIET 
• Oorlog  
• Ravigottesaus  
• Spicy ketchup met jalapeño  
• Joppiesaus  
• Indonesische satésaus  
• Speciaal met curry en ui  

• Hollandse mayo  
• Ketchup  
• Currysaus  
• Truffelmayo  
• Gepofte knoflookmayo  
• Kerriemayo  

HAMBURGERS   

FIT BUNS  (LOW CALORIE) 
van kalkoen en kabeljauw met avocado, ingelegde groen-
ten, bosui, koriander, chili, gepofte boekweit en Azia-
tische curry crème op basis van yoghurt en eiwit   

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  

NATURAL HAPPINESS (VEGGIE) een patty van 
verse peulvruchten, mais, soja, dragon, zongedroogde 
tomaat belegd met sla, tomaat, augurk, avocado, 
gepofte boekweit en look mayo  

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  

klein normaal groot 


