
Carpaccio
rundercarpaccio geserveerd op stokbrood met pesto, sla, geraspte parmezaanse kaas, 
truffelmayonaise, kappertjes en pittenmix

Tomaat Mozzarella
Tomaat en mozzarella geserveerd op stokbrood met pesto, sla, kappertjes, olijfolie, 
balsamico azijn en pittenmix

Vitello Tonnato
Kalfsvlees "carpaccio" gerserveerd op stokbrood met tonijnmayonaise, slamix, 
kappertjes, geraspte parmezaanse kaas, olijfolie en pittenmix

Tonijnsalade (huisgemaakt)
Onze huisgemaakte tonijnsalade geserveerd op stokbrood, sla, tomaat, komkommer, 
kappertjes, augurk en pittenmix

Roombrie
Romige brie geserveerd op stokbrood, sla, tomaat, komkommer, honing en walnoten

Tartaar of Filet Americain Speciaal
Geserveerd op stokbrood met ei, ui en mayonaise

Gezond ham en kaas
Geserveerd op stokbrood met sla, ei, tomaat, komkommer, augurk, rauwkost, pittenmix 
en dressing 

Rosbief Carpaccio
Dun gesneden rosbief geserveerd op stokbrood met pesto, sla, geraspte parmezaanse 
kaas, truffelmayonaise, kappertjes en pittenmix

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij serveren onze broodjes standaard op een witte of volkoren kadet! Liever een stokbroodje wit of 
meergranen, dat kan tegen een meerprijs van 1,75
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Luxe stokbroodjes

Belegde broodjes

Broodje Jong belegen kaas
Broodje Ei
Broodje Boerenachterham
Broodje Rosbief

Keuze uit wit of meergranen

LUNCH (koud) tot 16 uur

Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!



Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!

Luxe warm belegde stokbroodjes

6,50

8,50

8,50

9,95

 9,25

Uitsmijters (tot 14:00)
keuze uit wit of bruin brood

Uitsmijter naturel
Uitsmijter jong belegen kaas
Uitsmijter boerenachterham
Uitsmijter boerenachterham en jong belegen kaas
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter Taste of Kijkduin (boerenachterham, jong belegen kaas en rosbief)

Tosti jong belegen kaas
Tosti boerenachterham en jong belegen kaas
Tosti brie (met honing en walnoten)
Tosti tomaat-mozzarella (met pesto)
Tosti brie chorizo

Tosti's (tot 14:00)
keuze uit wit of bruin brood
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Warm vlees met gebakken spek, ui en champignons, op stokbrood geserveerd met satesaus
Taste of Kijkduin

Pulled chicken geserveerd op stokbrood met sla, atjar, seroendeng en gefruite uitjes met 
oosterse sesamsaus

Pulled Asian Chick'n

Pulled chicken geserveerd op stokbrood met sla en coleslaw en gefruite uitjes, keuze uit
smokey bbq of piri. 

Pulled Chick'n

Gehaktbal uit de jus

Sate van kipdijfilet, geserveerd met stokbrood, satesaus, gefruite uitjes en seroendeng
Kipdijsate met stokbrood (huisgemaakt)

Gehaktbal half om half uit de braadjus geserveerd op stokbrood met mosterd

2 rundvleeskroketten van de Bourgondier met brood (ook
diverse andere kroketten verkrijgbaar)

8,50

LUNCH (warm)

Keuze uit wit of meergranen

tot 16 uur



Friet maar dan net wat meer en anders...

LOADED FRIES

Frites met een rijkelijk gevulde tomatensaus met diverse groente,  truffelmayonaise en geraspte 
parmezaanse kaas

The Veggie (vegetarisch)

Tip: Vraag eens naar onze wisselende maandtopping....

Hot Chick'n

Frites met kipgyros, romige knoflooksaus en een garnituur van sla, 
tomaat en komkommer

The Greek

Frites met rendang, zacht indisch stoofvlees, met oosterse sesam, sriracha mayonaise,
gefruite uitjes, seroendeng en een garnituur van sla, atjar en komkommer

Rendang

Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!

8,95

8,95

8,95

Frites met pulled chicken en piri pri saus, pittige smokey cocktailsaus en een garnituur van sla, 
tomaat en komkommer

9,25



Onze burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees 125 gram

BURGERS

Onze 100% rundvleesburger geserveerd met pulled chicken, bacon en smokey bbq saus 
Pulled Chick’n Beefburger (nieuw) 

Hot & Spicy Burger 
Een pittige burger met smokey hot cocktailsaus en jalapeno pepers

Crispy Chick’n Burger 
Een knapperige kipburger, met als basis tomatenrelish, sla, tomaat, komkommer, augurk
en smokey hot cocktailsaus 

Vegalicious (vegetarisch) 
Vegetarische burger van oesterzwammen, met sla, tomaat, komkommer en augurk. Met
heerlijke, romige truffelmayonaise 

Burger met sla, tomaat, komkommer, augurk, bacon, gesmolten kaas en smokey bbq saus   
Bacon-Cheese Burger (meest verkocht) 

Onze classic burger maar dan met gesmolten jong belegen kaas 
Cheeseburger 

Burger met sla, tomaat, komkommer, augurk en tomatenrelish 
Classic Burger 

Burger net zo lekker als de classic maar dan met een spiegelei
Sunny Side Burger 

Kabeljauwburger met sla, tomaat, komkommer, augurk en ravigottesaus
Fishy Burger (vis) 

Voor slechts 8,50 boven op de door u gekozen burger krijgt u frites met saus 
en salade erbij geserveerd 

 Probeer eens een BrewDog Punk IPA bij uw burger! 4,50

Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!
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Al onze menu's worden geserveerd met salade, frites en saus naar keuze
liever wedges met schil? Dat kan tegen een meerprijs van 1,50

MENU'S

Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!

Een goed gevulde loempia met kip, groenten en ham. Daarbij geserveerd een spiegelei, plakje 
ham en satesaus

Loempia

Kipdijsate (huisgemaakt)

2 ouderwetse goed gevulde draadjes-rundvleeskroketten van de Bourgondier 
Bourgondische kroketten

Gyros van kipdij, gekruid met gyroskruiden, geserveerd met knoflooksaus
Gyros

Onze huisgemaakte sate van kipdijfilet, u krijgt 3 spiezen geserveerd met satesaus,
seroendeng en gefruite uitjes

Wienerschnitzel 
Een gepaneerde varkensschnitzel van +/- 250 gram

Zigeunerschnitzel
Een gepaneerde varkensschnitzel van +/- 250 gram, geserveerd met zigeunersaus

Boerenschnitzel
Een gepaneerde varkensschnitzel van +/- 250 gram, maar dan geserveerd met gebakken spek, ui,
champignons en paprikareepjes

Warmvlees Taste of Kijkduin 
Warm vlees van de bakplaat, met gebakken spek, ui, champignons en geserveerd met satesaus

Gehaktbal
Gehaktbal half om half uit de braadjus

Mixed Chick'n

een kleine portie frites, met saus, caprisun en een kleine verrassing. Keuze uit kroket, frikandel 
of kipcorn

Kindermenu (voor de kleine gast tot 12 jaar)

9 kipstukjes: new york strips, nuggets en bbq wings

Flat Iron steak
Geserveerd met pepersaus en gebakken champignons (standaard medium gebakken)

  

13,75
 
 

16,50
 
 
 

16,95
 
 
 

16,50
 
 
 

20,95
 
 
 

16,75
 
 

17,75
 

18,95
 
 
 
 

18,25
 
 

13,50
 
 

17,50
 
 

8,50



DESSERTS

Heeft u een voedselallergie? Onze medewerkers adviseren u graag!

KInderijsje
Oubliehoorn klein
Oubliehoorn normaal

 
Diverse dips zoals, nootjes, disco, blauwe hagel of chocola

Softijs hoorn

Sundae  Xtra

Sundae Aardbei Kitkat
Sundae Chocola Banofee
Sundae Karamel Stroopwafel
Sundae Cheesecake Framboos

Sundae 

Sundae Aardbei 
Sundae Chocola 
Sundae Karamel 
Sundae Cheesecake 
Sundae Kinderbueno
Sundae Lemon Curd
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