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KNISPVERSE SALADES
THAI BEEF SALAD (lauw/warm) 

Mesclun - gemarineerde en geroosterde biefstuk puntjes
(100 gr) - rode uiringen - munt - koriander - komkommer cherrytomaatjes - Lenteui - fris pittige Thaise dressing - papadum

SEAFOOD SALAD MEDITERRAAN

Mesclun - huisgemaakte tonijnsalade - huisgerookte zalm gekookt eitje - dille - komkommer - cherry tomaat rode uiringen - Ranch dressing - bruschetta’s

ROASTED CHICKEN CAESAR SALADE 

Josper geroosterde kippendij filet - Romeinse sla - bacon gekookt eitje - gedroogde tomaat - Parmezaanse kaas Caesar dressing - kruidige brood croutons

VEGAN FALAFEL BUDDHA BOWL 

Black sticky rijst - falafel - geraspte wortel - rettich edamame - avocado - komkommer - geroosterde tuinbonen sesam dressing - sesamzaad

GEITENKAAS SALADE

Mesclun - krokant gebakken geitenkaas - rode bietjes geroosterde paprika - groene asperges gekaramelliseerde pecannoten - honing - balsamico

14.50

12.50

12.00

11.50

11.00

5.20

FIËSTA BREEKBROOD MET KRUIDENBOTER S 4.00L 6.50
5.90

LET’S STACK IT KOUD - WARM

AVOCADO - CHICKEN

Getoast brood - mayonnaise - avocado - mesclun tomaat - pancetta - Josper geroosterde kippendij
Vegetarisch mogelijk
Met krokant gebakken geitenkaas en honing.

BRIE-WALNOTEN 

Romige brie - rucola - walnoten - honing (ook warm)

SATEH AJAM JOSPER ROASTED 

Kippendij sateh uit de Josper - atjar - cassave chips Javaanse pindasaus - seroendeng

OOSTERS KIPFILET

Kippendij filet - champignons - ui - paprika Kikkoman - oestersaus - Sriracha mayonnaise

2 OMA BOB’S KROKETTEN

Ambachtelijke draadjesvlees kroketten grove mosterd - Kesbeke augurk

8.90

8.50

7.70

13.50

9.50

8.00

Gemengde sla - knoflook - peterselie - ui - lenteui

13.50

CLUB SANDWICH - THE ORIGINAL ONE (3 lagen) 
Geroosterde kippendij - ijsbergsla - tomaat pancetta - augurk - Sriracha mayonnaise

12.50

9.50

10.00

9.50

CLASSIC TOAST 

4.70

LET’S EGG IT
3 scharreleieren van boer Bart - gebakken spekjes ui - paprika - champignons

4.00

LIMOEN-CHEESECAKE 

3.80

ROCKSLIDE BROWNIE 

4.20

TOFFEE CRUNCH 

4.20

CHOCOLATE FUDGE

4.50

RED VELVET WHITE CHOCOLATE FUDGE CAKE

5.00

VERWEN KOFFIE’S
CAFÉ BRÛLÉE

4.20

TOFFIE KOFFIE

4.20

TRIPLE TREAT

4.20

CINNAMON SPICE

4.20

IRISH COFFEE met Jameson en slagroom 

6.50

FRENCH COFFEE met Grand Marnier en slagroom 

6.60

SPANISH COFFEE met Liquor 43 en slagroom 

6.60

ITALIAN COFFEE met Amaretto en slagroom 

6.60

MEXICAN COFFEE met Kahlua, Tequilla en slagroom 

6.60

DOCKUMMER KOFJE met Sonnema en slagroom 

6.60

CARRIBBIAN COFFEE met Tia Maria en slagroom 

6.60

Espresso - karamelsiroop - warme melk - melkschuim - slagroom
Koffie - amandelsiroop - melkschuim - amandelschaafsel

9.00

OUR DEALS
let’s deal it
CLASSIC 12-UURTJE 

UITSMIJTER BOERENHAM, GEMENGDE KAAS

8.00

Oude kaas - beenham - Oma Bob’s kroket gebakken eitje van boer Bart - aardappelsalade

ZALM BENEDICT 

9.90

SEAFOOD LUNCH 

Brioche toast - gerookte zalm - rucola - avocado champignons - gepocheerd ei - Hollandaise saus
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Onze producten zijn bijna allemaal huisgemaakt, vers en
zonder toevoegingen. Gerechten met een  zijn of kunnen
ook vegetarisch of vegan bereid worden. Heeft u een
voedselallergieof –intolerantie? Wij adviseren u graag.

9.50

10.00

Getoast brood - ijsbergsla - huisgemaakte tonijnsalade huisgerookte zalm - gebakken ei - Oma Bob’s
garnalenkroket

meal deal

Maak uw lunch compleet - bij bestellen van
een lunchgerecht kunt u deze aanvullen
met de volgende Meal Deals:


Kopje tomaten- of dagsoep 

+ 2.30



Smoothie (vers bereid) naar keuze

+ 3.00



Krokant gebakken verse frieten
met Brander’s mayonaise 

+ 2.50

		

7.50

+ 1.75

MET EEN BOL VANILLE IJS EXTRA

9.00

6.50

UITSMIJTER BUURMAN’S “FAVOURITE” 

HUISGEMAAKT APPELGEBAK 

Espresso - warme melk - kaneel siroop - slagroom - kaneel

BLTA (Bacon- Lettuce - Tomato - mashed Avocado) 
IJsbergsla - pancetta - avocado - mayonaise - tomaat

HOUSE BAKERY

Koffie - vanille - en hazelnootsiroop - slagroom - kletskop

LET’S TOAST IT

Met 3 scharreleieren van boer Bart

Vegan - Met Oma Bob’s groenten kroketten

TOAST GEMENGDE PADDENSTOELEN 

Jalapeño Cheese Hot dog - pulled pork - jalapeño relish cheddar - mosterd - krokante uien - zoete aardappel frites

Heerlijke gemengde kaas - boerenbeenham Ballymalou Irish tomaten relish

Uw keuze uit Desembrood Multigranen of wit,
Desembol Donker of Wit, Wrap.
Rucola - ossenhaas - groene pesto - gedroogde tomaat truffelmayonaise - pijnboompitten - Parmezaan schilfers

CRISPY KIMCHI CHICKEN 

HOT DOG ROYALE NEW HOT DEAL

5.20

“CARPACCIO”

Hamburger - cheddar - ijsbergsla - mosterd-mayonaise sweet pickle relish - pancetta - tomaat onze signatuur hamburgersaus

Pulled pork - sweet pickle relish - koolsla - Sweet Baby Ray’s

ITALIAANSE TOMATENSOEP 

TURKS BROOD MET AIOLI EN HUMUS 

NEW YORK BURGER 

PULLED PORK BURGER 

5.20

Grove mosterd - lenteui - pancetta

Onze hamburgers zijn van puur rundvlees van het Aberdeen
Angus ras (180 gram) Deze worden geserveerd op een heerlijk
licht geroosterd brioche broodje en bijpassende salade en
Buurman’s beroemde frieten met Brander’s Mayonaise.

Pittig gekruid gehakt - jalapeños - uienringen augurk - gesmolten kaas

SOEP VAN HET MOMENT 

FRIESE ROMIGE MOSTERDSOEP 

BUURMAN’S BURGERS

SLOPPY JOE’S BURGER 

SOEPEN
Josper gegrilde tomaten - basilicumolie - lenteui

Bestel uw lunchgerrecht
tot 17:00uur

Gemarineerde en krokant gebakken kippendij filet ijsbergsla - tomaat - kimchi - Sriracha mayonaise

Probeer eens
een salade voor uw lunch!
Altijd weer een verrassing

www.debuurman.com


		


Frites van zoete aardappel met

Ballymalou Irish tomaten Relish 

+ 2.50

Beer Battered Onion rings 

+ 1.50

Check out

Our deals!

