STARTERS EN VOORGERECHTEN
PLUKBROOD

7,50

Goed gevuld breekbrood (maar liefst 350 gram)
met kruidenboter, bosuitjes en geraspte kaas

GEFRITUURDE UIENRINGEN

6,50

met huisgemaakte aoili dip

KIP YAKITORI

- KLEIN 7,50 | GROOT 13,50

Gemarineerde kippendijen uit de Mibrasa oven
met rucola, atjar, fijne bosuitjes sesamzaadjes
en yakitori saus

NACHO’S

RECHT UIT DE MIBRASA OVEN

NACHO’S CLASSIC STYLE

7,00

Met crème fraîche, guacamole, rode ui, lente ui
en cheddar

NACHO’S BBQ STYLE

7,50

Met gebraden gehakt, tomaten, bosui, smokey
bbq saus, en cheddar kaas

SPICY NACHO’S

7,50

Met gebraden gehakt, jalapenõs, rode ui,
tomatensalsa, pittige chipotle saus en cheddar

PULLED NACHO’S

8,50

Met huisgemaakte pulled pork, rode ui, bosui,
tomaat, BBQ saus en cheddar kaas

MAALTIJD SALADES

11,50

SALADE CARPACCIO
Met huisgemarineerde carpaccio, rucola,
Parmezaanse kaas, rode ui, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten en truffel- dressing

CAESAR SALADE
Met vers gegrilde, gemarineerde kippendijen,
streaky bacon, tomaat, gekookt ei,komkommer,
croutons, Parmezaanse kaas en caesar dressing

VIS SALADE
Met gefrituurde scampi’s in filodeeg, gerookte
zalm, gerookte makreel, gekookt ei, lente ui,
komkommer en romige knoflookdressing

SALADE GEITENKAAS
Met gegratineerde geitenkaas met honing,
gekarameliseerde walnootjes,zongedroogde
tomaatjes, uitgebakken spekjes, rucola, vijgen,
cornichons, croutons en aceto balsamico

Geniet van onze gerechten
FAMILIECARPACCIO (4 personen)

23,50

CHEF’S SPECIALS

12,50

gewoon thuis op de bank!
PULLED PORK BURGER

Flinke schaal rundercarpaccio, rucola, olijfolie,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise.

Beefburger met huysgemaakte pulled pork,
streaky bacon, augurk, rode ui, sla en smokey
bbq saus

Met plukbrood 28,50 Eendenlever krullen 5,00 p.p.

CARPACCIO BURGER

SNAAIPLANK (2-3 personen)

Beefburger met carpaccio, rucola met balsamico
siroop, Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten en pestomayonaise

18,50

Gerookte zalm, gerookte makreel, Coppa di
Parma, Serranoham, gefrituurde scampi's,
gegrilde kippendijen, gefrituurde uienringen,
zongedroogde tomaat en garnituur.
Met plukbrood 23,50

REGULAR BURGERS

8,75

CLASSIC HUYSBURGER
Beefburger met sla, rode uien ringen, augurk,
cheddar, streaky bacon en Burgerhuys saus

CHEESE HUYSBURGER

THAISE VISBURGER

Circa 650 gr. met 2 koude sausjes

KIDS BURGER

HUYSRIBS( 3 HALVE RIBS)

4,75

De burgers worden geserveerd op een
huisgemaakte getoaste Brioche bol.
Liever je burger op een salade? Dat kan ook!

GORGONZOLA BURGER
Beefburger met gegratineerde gorgonzola,
aceto-sjalotjes, rode ui, geconfijte vijgen,
gekarameliseerde walnoten en aceto stroop

TRUFFEL BURGER
Beefburger met Parmezaan, bacon, rode ui,
rucola, pijnboompit en truffelmayonaise

KIPPENDIJEN BURGER
Van verse kippendijen, jalapenõs, rode ui
ringen, tomatensalsa en chilimayonaise

16,50
22,50

Circa 1000gr. met 2 koude sausjes

BURGERHUYS SATÉ
Gemarineerde kippendij met huysgemaakte
satesaus, atjar en gefrituurde uitjes

9,50
12,50

2 STOKJES SATÉ
3 STOKJES SATÉ

FRIET EN MEER

Onze friet wordt dagelijks vers afgebakken

SAUZEN

FRIET (ook apart te bestellen)
Friet per persoon
Per persoon extra

2,70
2,20

Truffelfriet

4,50

met truffelolie, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise

Huys friet

Halloumi grillkaas met rucola, gegrilde
paprika,courgette, advocado creme,
komkommer, rode ui, zongedroogde tomaat
en crème fraîche

Kroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Kaassouffle
Bourgondische kroket
Mexicano

Mayo, curry, mosterd of ketchup
Truffel mayonaise
Burgerhuyssaus
Beker huisgemaakte saté saus

0,50
1,25
1,25
3,00

BORRELSNACKS
4,50

met Burgerhuysaus, aioli,
pittige kruiden en lente ui

SNACKS

Beefburger met serranoham, augurk, krokante
uitjes, gefrituurde uien ringen en aoilimayo

HUYSRIBS (2 HALVE RIBS)

Alle burgers zijn ook vegetarisch te bestellen!
Kies uit een Cajunburger of een Groenteburger.

HALLOUMI BURGER

AIOLI BURGER

MALSE RIBS & SATE

Beefburger met 60 gram gegrilde eendenlever
uit de Mibrasa oven, sla, aceto-sjalotjes, rode ui,
truffelmayonaise en truffelchips

HOT ’N SPICEY BURGER

Half-om-half burger van het Belvershuys uit
Haaren met sla, augurk, rode ui, bbq saus,
boerenkaas, krokante uitjes en gebakken eitje

1,50
7,00
12,50

RECHT UIT DE MIBRASA OVEN

ROSSINI BURGER (+5,-)

Beefburger met sla, cheddar én jonge kaas,
tomaat, augurk en tomatenketchup

BELVERSE BOERENBURGER

Per stuk
Per 5 stuks
Per 10 stuks

Op de overige dagen kun je ze ook
kopen, vanuit koeling of vriezer.

Gemaakt van witvis en wilde scampi’s met
kimchi, zoetzure komkommer, rode ui en
Nampla saus

1/2 burger, sla, burgerhuys saus, bacon,
cheddar op een mini brioche bol

Beefburger met sla, jalapeños, rode ui,
spaanse peper-tomatensalsa en chipotle saus

Elke zaterdag en zondag van 12:00-17:00
bakken we verse worstenbroodjes!

Portie bitterballen (10st)
Portie frikadelletjes (12st)

8,00
7,00

Bittergarnituur XXL

9,00

12 grote, luxe frituurhapjes
1,90
1,90
2,30
2,00
2,30
2,40

SIDE SALADS (per portie)
Mesclune salade
met garnituur en dressing
Gegrilde groenten
uit de mibrasa oven
Witte koolsalade

2.75
4,50
2,75

