
NACHO’S CLASSIC STYLE
Met crème fraiche, guacamole, rode ui, lente ui 
en cheddar

NACHO’S BBQ STYLE
Met gebraden gehakt, tomaten, bosui,
smokey bbq saus en cheddar kaas

SPICY NACHO’S
Met gebraden gehakt, jalapenõs, rode ui,
tomatensalsa, pittige chipotle saus en cheddar
kaas

PULLED NACHO’S
Met huisgemaakte pulled pork, rode ui, bosui, 
tomaat, BBQ-saus en cheddar kaas

RENDANG NACHO’S
Rendang stoof, bosuitjes, katjang pedis, krokante 
uitjes, atjar, seroendeng, kokosmayonaise en 
cheddar kaas

 NACHO’S
8,40

9,00

9,00

10,50
  

11,50

LOADED CHICKEN SALON
Verse friet, cajunkruiden, kipdijstukjes, aoili, 
sriracha saus, bosuitjes, rode ui en 
gegratineerd met kaas    

LOADED PULLED PORK
Verse friet, pulled pork, streaky bacon, bosui, 
krokante uitjes en bbq-saus

LOADED RIBS
Verse friet, boneless ribs, chilimayonaise, bosui, 
krokante uitjes en truffelchips

LOADED MEXICAN (V)
Verse friet, gaucamole, rode ui, pittige, cremé 
fraiche, tomatensalsa, geroosterde paprika, 
spaanse peper en gegratineerd met kaas  

LOADED ASIAN
Verse friet, kippendijen, seroendeng, lenteui, 
krokante uitjes en huisgemaakte pittige satesaus. 
Afgetopt met kroepoek.

LOADED  RENDANG
Verse friet, huysgemaakte rendang stoof, 
katjang pedis, seroendeng, atjar, 
krokante uitjes en kokosmayonaise  

LOADED FRIES
17,00

16,50

16,50

13,50

16,50

17,50

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

DIVERSE DESEMBROOD
Met 3 verschillende smeersels

BURGERHUYS SNAAIPLANK
Gerookte zalm en gerookte makreel, coppa di 
parma, serranoham, chorizo worst, gefrituurde 
scampi’s in filodeeg, gegrilde kippendijtjes, 
zongedroogde tomaat en garnituur. 
Voor 2 tot 3 personen.

GEFRITUURDE UIENRINGEN
Met aioli dip

KIP YAKITORI
Gemarineerde kippendij uit de Mibrasa oven
met sesamzaadjes, bosui en yakitori saus

8,50

8,50

22,50

8,40

11,50

 STARTERS

voor 2-3 personen

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

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

FISH SALAD
Met gefrituurde scampi’s in filodeeg, 
gerookte zalm, gerookte makreel, gekookt 
ei, lente ui, komkommer, croutons en romige 
knoflookdressing

SALADE GEITENKAAS
Gegratineerde geitenkaas met honing op frisse 
salade, walnoten, vijgen, rode ui, sjalot compote, 
zongedroogde tomaten en aceto siroop

MAALTIJDSALADES         16,50

Frietjes, appelmoes en naar keuze:

kidsburger, kippendijtje of spare rib

KIDS MENU

€10,00

Drie heerlijke mini-burgers op een plankje:

          Burgerhuys burger

              Hot & Spicy burger

          Truffel burger

KEN NIE KIEZE?!

21,60

BURGERHUYSBURGER
Beefburger met sla, rode uien ringen, augurk,
cheddar, streaky bacon en huysgemaakte 
Burgerhuys saus

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

HOT & SPICY BURGER
Beefburger met sla, spicy jalapeños, rode
uien ringen, spaanse peper-tomatensalsa en 
chipotle saus

GORGONZOLA BURGER
Beefburger met in de oven gegratineerde 
gorgonzola, streaky bacon, huisgemaakte 
aceto-sjalotjes, rode uien ringen, geconfijte 
vijgen, gekarameliseerde walnoten en aceto 
stroop

TRUFFEL BURGER *
Beefburger met Parmezaanse kaas, streaky
bacon, rode ui, rucola, pijnboompitjes,
huisgemaakte truffelmayonaise en truffelchips
*UPGRADE: 60gr.  GEGRILDE EENDENLEVER (+6,00)

AIOLI BURGER
Beefburger met rucola, serranoham, gefrituurde 
uien ringen, krokante uitjes, augurk en aoili 
mayonaise

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

COUSCOUS BURGER (VEGA)
Burger van geitenkaas en couscous met 
rucola, gegrilde paprika, gegrilde courgette, 
zongedroogde tomaat, tzatziki  

 burger van de maand

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

CARPACCIO BURGER
Beefburger met carpaccio, rucola met balsamico 
siroop, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitten, pestomayonaise en truffelchips
*UPGRADE: 60gr.  GEGRILDE EENDENLEVER (+6,00)

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

SCAMPI BURGER
Scampi & witvis in een krokant jasje van 
broodkruim met bloemkoolpicalilly, rode ui, 
komkommer en limoenmayonaise

RENDANG BURGER
Beefburger met rendangstoof,  katjan pedis, 
krokante uitjes, komkommerlinten, huysgemaakte 
atjar, seroendeng en kokosmayonaise

BURGER ROSSINI
Beefburger met gegrilde eendenlever (60 gr.) 
uit de Mibrasa, sla, aceto-sjalotjes, rode ui, 
truffelmayonaise en truffelchips

19,20

20,00

17,20

18,90

19,20

22,50

 CHEF’S CHOICE !! REGULAR BURGERS       16,80

HOTDOGS       11,50

Inclusief 1 side dish naar keuze (rechts onderin te vinden).

Een single burger niet genoeg? Bestel een double! (+4,50)

Inclusief 1 side dish naar keuze (zie rechts onderin).

LIEVER SALADE I.P.V. BROOD? GEEN PROBLEEM!

GLUTENALLERGIE? BESTEL GLUTENVRIJ BROOD!

AANRADER
KIES HIER UW SIDE DISH

Verse friet met mayonaise

Truffelfriet met truffelolie, Parmezaanse kaas 

en truffelmayonaise

Huys friet met Burgerhuysaus, aioli, 

pittige kruiden en lente ui

Huysgemaakte witte koolsalade

Side salad met dressing en garnituren

Gegrilde groenten

Bij al onze burgers, Ken nie Kieze, Mibrasa moments, 
ribs en saté is een side dish naar keuze inbegrepen. Een 
extra side dish is bij te bestellen voor 3,00 per stuk.

Inclusief 1 side dish naar keuze (zie rechts onderin).

MIXED MIBRASA
Het lekkerste uit de Mibrasa op een plankje: Mini 
Classic Burger, 1 stokje Burgerhuys saté en een 
halve Burgerhuys rib

BURGERHUYS RIBS
Heerlijke huysgemarineerde spare ribs met 
twee koude sausjes
Halve rib
Hele rib
Anderhalve rib

GEGRILDE KIPPENDIJTJES
Gegrilde, malse kippendijtjes met bosui en 
krokante uitjes en Piri Piri saus 

BURGERHUYS SATÉ
Vers gemarineerde kippendij sate met 
huysgemaakte satesaus, verse ananas, 
kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes

1 stokje saté
2 stokjes saté
3 stokjes saté

24,50

15,50
21,50
25,50

19,20

14,50
19,50
23,50

BURGERHUYS HOTDOG 
Pittige hotdog op een huysgemaakte brioche met 
witte koolsalade, krokante uitjes, mosterd, bosui. 
Ketchup vind je op tafel.

SPICY DOG 
Pittige hotdog op een huysgemaakte brioche 
met rucola, jalepenos, bosui, spaanse peper, 
tomatensalsa, krokante uitjes en spicy BBQ-saus.

RECHT UIT DE MIBRASA OVEN!

SMOKED AND GRILLED
We bereiden onze burgers op een 
houtskoolgestookte Mibrasa oven, 
waardoor het vlees een heerlijke smokey 
bbq-flavor verkrijgt! Onze beefburgers zijn 
afkomstig van het Schotse Angus rund! 
Geserveerd op een heerlijk brioche broodje 
van het Haarens Bakkertje.

Beefburgers worden rosé/medium bereid!

FRIETJES OF SIDE SALAD?
Bij onze burgers, Ken nie Kieze, Mixed 
Mibrasa en Mibrasa Moments heeft u 
keuze uit 1 van onze side dishes (zie rechts 
onderin). Extra side dishes kunt u bij 
bestellen voor 3,00 per stuk.

VEGETARISCH?
Bestel onze burgers met een heerlijke
groenteburger of pittige cajunburger.


