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••• BROODJES - tot 17:00 uur te bestellen
Broodje Jaap - pesto, jong belegen kaas, Gascogne nootham,  9,50
 Brugs spek, paprika, rode ui, champignon en truffelmayo
Bal Burgerij - gehaktbal in jus, Belze mayo, kruidenboter, salade 9,50
Brie met noten - walnoot-pecan-hazelnoot, honing,  9,50
 rucola en zontomaat
Préparé de luxe - filet americain, kappertjes, ei, rode ui, krokante ui, 9,50
 cornichons, zontomaat, rucola, Belze mayo
Huisgemaakte tonijnsalade - Mesclun sla, rode ui, kappertjes,  9,50
 tomaat, pijnboompitten
Noorse gerookte zalm - ei, rode ui, kappertjes, cornichons,  10,50
 tomaat, rucola, pijnboompitten
Pastrami van rund - pestomayo, rucola, cornichons, tomaat,   12,50 
 krokante uitjes en pijnboompitten
Broodje Hmm - Bayonne ham, meloen, buffelmozzarella, pesto,  13,50 
 rucola, tomaat, pijnboompitten - ook vegetarisch mogelijk     

••• MAALTIJDSALADES
Burgerij - Bayonne ham, buffelmozzarella, meloen, pesto-olie,  17,50
 munt en groentegarnituur - ook vegetarisch mogelijk      
Visserij - met diverse soorten vis, o.a. gerookte Noorse zalm  17,50
Warme geitenkaas - groentegarnituur, druiven, noten en dadel medjoul 17,50

••• SOEPEN
Uiensoep uit Parijs - gegratineerd - met brood en kruidenboter  9,50
Soep van ’t moment - met brood en kruidenboter 9,50

LUNCH ENSEMBLE - tot 17:00 uur te bestellen 
3 gangen, minimaal 2 personen  pp 27,50
Franse uiensoep of soep van ‘t moment

Plateau met quiche en Guido’s klassieker, brood en salade
Plateau Grand Dessert

 Plateau du Pain     6 halve broodjes, 3 soorten beleg naar keuze    27,50

De Burgerij

SPECIALITEIT
VOOR KINDEREN

Plateau d’enfant     9,95
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Plateau Burgerij 
klein  20,00  |  groot  37,50

Rijkelijk gevulde plank met heerlijke charcu-
terie, paté en kazen uit ons assortiment

 
Plateau Buitengewoon  
klein  25,00  |  groot  47,50

Onze gerenommeerde plank met de beste 
charcuterie, mousse en kazen uit 

ons assortiment           

Plateau Visserij Zallo of Oesters
klein  30,00  |  groot 57,50

Gerookte Noorse zalm, makreel, snow-
krab, Nuri sardines, mosselen, pelgarnalen, 

Noordzeekrab scharen, tonijnsalade, 
wakame en bijpassende garnituren

Plateau Vegetarisch
klein 25,00  |  groot 47,50

Avontuurlijke seizoensplank met wisselende 
smaakcombinaties!

Voor al onze producten geldt: indien voorradig

••• DELICATESSEN UIT ONZE WINKEL
Ambachtelijk brood met olijfolie,  6,50
   kruidenboter, knoflookolijven
Jambon Bayonne   40 gram 5,50 
   Franse ham 12 mnd 80 gram 9,50
Mangalica                  40 gram 13,50
   Spaanse ham, +24 mnd    80 gram  24,50 
Rillettes – gans of varken  13,50
 met brood en chutney            
Carpaccio Filet d’Anvers - pesto,  15,00
 truffelmayonaise, noten, parmesan   

••• SPECIALITEITEN UIT BLIK
Nuri Portugese sardines  11,50
   met antiboise en brood   
Zallo - buik van witte tonijn  16,50
   met antiboise en brood  
 
••• OESTERS GEAY CRU 
3 stuks  10,50 
6 stuks  19,50
12 stuks  37,50
furikake of rodewijnazijn   + 0,50

Burgerijsje - twee bollen ijs met slagroom 4,75
Burgerijs - twee bollen ijs met vers fruit en crème suisse 8,50
Friandises - 5 lekkernijen  7,50
Patisserie - vraag naar de smaken 6,50
Appel-perentaart van ons mam  4,00
   slagroom  + 0,50
Fromage Burgerij  - drie soorten kaas    12,50
Fromage Buitengewoon - vijf soorten kaas    17,50
Plateau Grand Dessert  klein 20,00  |  groot 37,50 

Specialiteit van het huis

De Burgerij

••• LEKKERNIJ •••



De Burgerij

 
Tot en met 5 personen serveren wij à la carte.

Wilt u met een groep vanaf 6 personen aanschuiven,
dan serveren wij voor de hele tafel één menu.

 

                                    

••• BURGERIJ
Stamppot van ‘t moment  met balletje Burgerij – voor nog geen tientje       9,95
Guido’s klassieker – wisselend gerecht 18,50
Quiche – broccoli, tomaat, knoflook, oregano, geitenkaas      17,50

••• BUITENGEWOON
Vlees van ’t moment dagprijs
Vis van ’t moment dagprijs
Côte de Boeuf – dry aged 21 dagen – getrancheerd               2 personen     60,00

Bij de hoofdgerechten worden seizoensgroenten geserveerd met aardappelgarnituur.

Diner Ensemble

MENU CÔTE DE BOEUF
3 gangen, per persoon 50,00

Plateau Burgerij
(Plateau Buitengewoon + 10,00)

Côte de Boeuf
Plateau Grand Dessert

MENU BUITENGEWOON
3 gangen, per persoon 47,50

Plateau Buitengewoon
Vis van ‘t moment of

Vleesgerecht - keuze van de chef
Plateau Grand Dessert

MENU VEGETARISCH
3 gangen, per persoon 37,50

Plateau Vegetarisch
Wisselend vegetarisch gerecht

Plateau Grand Dessert

MENU BURGERIJ
3 gangen, per persoon 37,50

Plateau Burgerij
Burgerij gerechten - keuze Chef

Plateau Grand Dessert
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