
Onze favorieten! Laat je verrassen door de heerlijke 
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van 100% 
rundvlees of kipfilet, geserveerd op een ambachtelijk 

briochebroodje.  Het menu wordt geserveerd met frites en 
een frisse salade

 BURGERS

 Los  Menu 
De klassieker    7,95 12,45
Sla, tomaat, ui en burger relish

De Amerikaanse    8,95 13,45
Sla, tomaat, ui, augurk, kaas 
en burger relish

Creamy bacon burger  8,95 13.,45
Sla, augurk, bacon, paprika, ui 
en creamy bacon saus

Bacon-egg-cheeseburger 9,95 14,45
Sla, bacon, cheddar, gebakken ei, 
tomaat, ui en creamy baconsaus

Daddy burger 11,45 15,45
Sla, bacon, oude kaas, gebakken ei, 
augurk, ui, twee rundvleesburgers 
en bbq beersaus

Spicy kipburger  8,95 13,45
Sla, cheddar, jalapeño, paprika, 
gedroogde uitjes en spicy cocktailsaus

Garlic kipburger 8,95 13,45
Coleslaw, sla, tomaat en garlicsaus

Spinazie-kaasburger   8,95 13,45
Spinazie-kaasburger geserveerd met 
komkommersalade, tomaat en garlic saus

FRITES SPECIALS 
Kapsalon  10,95
Met gebakken shoarma, kaas, sla, tomaat, 
komkommer, ui en knoflooksaus

Frites spicy chicken   10,95
Met gebakken stukjes kip, champignons, 
paprika en ui, afgeblust met spicysaus

Frites chicken teriyaki  10,95
Met gebakken stukjes kip, champignons, 
paprika en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites beef teriyaki 11,45
Met gebakken biefstukpuntjes, champignons,
paprika en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites spicy gamba  11,45
Met gamba’s, gebakken met ui, 
en paprika, afgeblust met spicy saus

Frites chicken saté  10,95
Met malse stukjes kipfilet, satésaus, 
gedroogde uitjes en seroendeng

Frites special Axel  10,95
Met langzaam gegaard stoofvlees en lenteui

Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we 
onze lekkerste frites specials en burgers aan jou. Dit zijn 
premium producten in verrassend lekkere smaakvariaties. 

Wat is jóuw favoriet?

Family’s Favorieten

Favorieten   Vegetarisch  Ook vegetarisch te bestellen



Lunch

LUNCH SPECIALS WARM
Op een flatbread, tenzij anders aangegeven

Caprese  8,45
Diverse slasoorten, mozzarella, pesto en tomaat 

Spicy chicken    8,95
Diverse slasoorten, gebakken stukjes kip met champignons, 
paprika en rode ui, afgeblust met spicy saus

Warme ham 8,95
Diverse slasoorten, dungesneden beenham, gebakken met 
champignons, paprika, rode ui en een mosterd-dille dressing

Biefstukpuntjes  11,45
Diverse slasoorten, gebakken malse biefstukpuntjes met 
champignons, paprika en rode ui, afgeblust met teriyakisaus

Brie met honing uit de oven   10,45
Zachte brie uit de oven met honing, 
tomaat, komkommer, pijnboompitten en diverse slasoorten

Geitenkaas   8,45
Geitenkaas, honing, paprika, rode ui, 
balsamico dressing en diverse slasoorten

12 uurtje 10,95 
Twee plakken oerbrood, kroket, mosterd
gebakken ei en huisgemaakte soep

2 Bourgondiër kroketten   8,95
Twee oud-Hollandse draadjesvleeskroketten met oerbrood, 
mosterd en garnituur

Kipsaté met oerbrood 10,45
Malse kipsaté met oerbrood, satésaus, 
gedroogde ui en seroendeng

CLUB SANDWICHES 
Club Sandwich Kip 9,95 
Sla, tomaat, komkommer, kip, bacon, mayonaise en chips

Club Sandwich Tonijn  9,95
Sla, tomaat, rode ui, tonijnsalade, ei, kappertjes en chips

Club Sandwich Zalm 9,95
Sla, komkommer, rode ui, roomkaas bieslook, 
gerookte zalm en chips

LUNCH SPECIALS KOUD 
Geserveerd op een flatbread

Filet americain speciaal  8,50
Met ei, ui, diverse slasoorten en mayonaise

Filet americain martino  
9,50 
Met ei, ui, augurk, diverse slasoorten 
en martinosaus

Gezond  8,45
Met ham en kaas, diverse slasoorten, tomaat, komkommer, 
ei, coleslaw en mayonaise

Carpaccio  11,45
Met pesto, rucola, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Gerookte zalm  11,45
Met diverse slasoorten, roomkaas 
bieslook, ei, kappertjes en komkommer

UITSMIJTERS 
Geserveerd op twee plakken wit of dubbel bruin 
oerbrood, 3 eieren, rauwkost en huzarensalade

Ham of kaas of spek  8,25
Ham en kaas  8,75
Kaas en spek  8,75
Ham, kaas en spek  9,25

TOSTI
Van heerlijk oerbrood wit of dubbelbruin

Kaas   5,00
Ham en kaas  5,45
Ham, kaas en spiegelei 5,95
Franse tosti met brie en honing  6,45
Italiaanse tosti met mozzarella, tomaat en pesto 6,45

  Vegetarisch  Ook vegetarisch te bestellen

Of ga voor één van onze Family’s Favorieten burgers!
BURGERS



VOORAF
Broodje met tapenade, aioli en olijfolie   7,95
Keuze uit flatbread of oerbrood

Broodje met gerookte zalm en tonijnsalade 8,95
Keuze uit flatbread of oerbrood 

Flatbread met knoflookolie     4,95
Uit de oven 

Soep met boerenbrood 5,95
Tomatensoep of soep van de dag

Kroketjes 9,95
3 stuks, keuze uit: garnaal, kaas of Black Angus

Carpaccio 10,95 
Met pesto, rucola, pijnboompitten, truffelmayonaise, 
zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas

MAALTIJDEN 
Geserveerd met frites en een frisse salade

Spareribs 18,95
Specialiteit van het huis met bbq-saus

Saté 13,95
3 stokjes malse kipsaté met heerlijk gekruide satésaus

Wienerschnitzel 15,95
Met spiegelei en stroganoffsaus

Stoofvlees 12,45
Langzaam gegaard stoofvlees, heerlijk mals

Axelse schnitzel  15,95
Met gebakken spek, ui, champignons, kruiden 
en gesmolten kaas

Zalmpakketje 17,95
Heerlijk stuk vers bereide zalmfilet
met verse groenten en tartaarsaus

Fish & chips 11,95
Gebakken stukjes kibbeling met tartaarsaus

Spaghetti Bolognese 11,45
Met tomaten gehaktsaus en geraspte kaas

Nasi 13,45
Met 2 stokjes kipsaté, een spiegelei, 
een plak achterham en garnituur

MAALTIJDSALADES
Met brood of een portie frites meerprijs 2,00

 Klein Groot
Maaltijdsalade spicy chicken    9,45   12,45
Salade met gebakken stukjes kip, 
bacon, diverse slasoorten, rode ui, 
ei, komkommer, zongedroogde 
tomaatjes, pijnboompitten en spicy saus

Maaltijdsalade geitenkaas   9,45   12,45
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
bacon, diverse slasoorten, rode ui, ei, 
komkommer, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en balsamico dressing.

Maaltijdsalade gerookte zalm  10,45   13,45
Salade met gerookte zalm, kappertjes, 
diverse slasoorten, rode ui, ei, 
komkommer, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en honing-mosterd dressing

Maaltijdsalade biefstukpuntjes  10,45 13,45
Salade met gebakken biefstukpuntjes, 
diverse slasoorten, gebakken rode ui, 
champignons, paprika, sesamzaadjes 
en teriyakisaus

PANGERECHTEN 
Geserveerd met frites of rijst en frisse salade

Thaise curry  15,45 
Gebakken stukjes kip met paprika, ui en 
champignons in een milde Thaise curry

Spicy chicken  15,45 
Gebakken stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met spicy saus

Spicy gamba 16,45 
Gebakken garnaal met champignons,
paprika en ui afgeblust met spicy saus

Thai Tofu    15,45
Vegetarische tofu met paprika, ui en  
champignons in een milde Thaise curry

Beef Teriyaki 16,45
Met gebakken biefstukpuntjes, paprika, ui,
champignons, afgeblust met teriyakisaus

Beef Special 16,45
Gebakken biefstukpuntjes met keuze uit gebakken 
champignons, peper- of champignonsaus

Diner
  Vegetarisch  Ook vegetarisch te bestellen

FAMILY’S FAVORIETEN
Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we
onze lekkerste frites specials en burgers aan jou. 

Dit zijn premium producten in verrassend lekkere 
smaakvariaties. Kies jouw favoriet!


