KOUDE LUNCH
SANDWICH
Geserveerd met ambachtelijke chips
Club sandwich kip
boerenbrood met kip, bacon, ei, tomaat,
komkommer en pestomayonaise			
		
Club sandwich kaas
boerenbrood met oude kaas, gepofte
paprika, rucola en truffelmayonaise		

8,5

8,5

Broodjes
Keuze uit desem bol wit of bruin
Tonijnsalade						
met appel, kappertjes en rode ui			
				
Carpaccio 					
met rucola, oude Reypenaer en truffelmayonaise						

7

Gezond					
met sla, komkommer, tomaat, ei,
boerenham en belegen kaas

8

7,5
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WARME LUNCH
BURGERS & MEER
Aberdeen Angus burger
met aardappelsalade, augurk, cheddar, rode
kool sla en pittige rode paprika saus		
Geserveerd met huisgemaakte frieten en
Brander mayonaise

11,5

Thai chicken burger
met mango, radijs, komkommer, koriander,
cashewnoten en chilisaus			
Geserveerd met huisgemaakte frieten en
Brander mayonaise

11

Rundvlees kroketten
twee rundvlees kroketten van de Bourgondiër
met boerenbrood en Groninger mosterd

7,5

Huisgemaakte frieten
portie huisgemaakte frieten met Brander
mayonaise

3,5

Uitsmijter
Uitsmijter ham/kaas
van drie eieren met boerenbrood
Keuze uit boerenham en/of belegen kaas

8,0

Uitsmijter carpaccio
van drie eieren met boerenbrood, carpaccio,
rucola, oude Reypenaer en pesto

9,5
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WARME LUNCH
TOSTI’’
Tosti ham/kaas
van desembrood met boerenham,
belegen kaas en gegrilde paprika			
				
Tosti mozzarella
van desembrood met mozzarella, tomaat en
basilicumpesto

6,5

6,5

soep
Paddenstoelensoep
met crème fraîche en bieslook				
		
Klassieke uiensoep
met Gruyère en croutons

6,5
6,5

LUNCHPLANKJE
Lunchplankje Uniek
complete lunch bestaande uit:
• kopje soep naar keuze
• Bourgondiër rundvlees- of kaaskroket
op brood met Groninger mosterd
• broodje oude kaas of carpaccio of tonijn
salade
		

10
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BORREL
Borrel
Borrelplank Uniek 				
mix van koud en warm, olijven en brood met
rucolaboter en pesto
			
Nacho’s Uniek
met crème fraîche, jalapeños, tomaat, koriander, rode ui en cheddar

12,5

Bitterballen van de Bourgondier
8 stuks met Groninger mosterd			

7

Broodplankje
met rogge desembrood, rucolaboter, aioli en
pesto
		
Kaas
portie belegen kaas en oude Reypenaer
met Groninger mosterd			

6,5

Kaas en worst				
portie oude Reypenaer en Spaanse Fuet
met Groninger mosterd

7

Gemarineerde olijven					
				
Gerookte amandelen				

4

Huisgemaakte frieten				
portie huisgemaakte frieten met Brander
mayonaise

3,5

8

7

3,5
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