HAMBURGERKAART
--- THE SPECIAL BURGERS ---

 Elke week 2 andere burgers beschikbaar. Vraag het personeel om meer informatie!

Populaire sauscombinaties voor onderstaande burgers!
•

Speciaal Clean Label Feest (Royal sla-mix, Clean Label Mayo & Ketchup, Kaas) - €5,15

•

Greece with Feta Cheese (Royal sla-mix, Feta kaas) - €5,00

•

New Yorker (Royal sla-mix, Joppiesaus, Brander Mayo, gedroogd uitje, kaas) - €5,15

•

Vega Paris (Rucola, Kromkommer, Tomaat & Gesmolten brie) - €4,60

•

Healthy Burger Special (Royal sla-mix, Rode ui, Paprika, gedroogd uitje) - €4,85

•

Like Burger Speciaal de Luxe (Healthy Burger Special, Vegan Kaas, Like Mayonaise) - €5,85
Alle burgers kunnen tevens belegd worden met Vegan kaas - €0,50

VEGAN
VEGAN

VEGAN
LOS V.A

€ 2,75

DE OESTERZWAM BURGER
Een burger met een unieke bite welke uiteraard voortkomt uit het feit dat deze wordt bereid van paddestoelen. Deze
100% vegetarische snack bevat geen onnatuurlijke E-nummers en zijn aangevuld met o.a. knolselderij van Boer Ted.
Ingredienten:
Champignon, oesterzwammen, voedingsvezels (tarwe), kippeneiwit, zetmeel (mais & aardappel), pijnboompitten, aardappelen, plantaardige zonnebloemolie, honing, ui, tijm, zout, plantaardig eiwit, soja, Citrus vezel, pinda en noten.
TIP! € 5,75

Gronings Broodje, Sla-mix, tomaat, komkommer, Oosterpoort, paprika, gefruite uitjes en likje Like mayonaise.

LOS V.A

€ 2,75

DE KAASBURGER
Een lekkere bite waar het kaas niet in overheerst!
Ingredienten:
Vegetarische kaas (o.a. microbiologisch stremsel), plantaardige eiwitten (soja & tarwegluten), kippenei-eiwit (vrije-uitloopkippen),
gemodificeerd zetmeel, plantaardig eiwithydrolysaat (soja), zonnebloemolie, zetmeel (aardappel, mais & tarwe) dextrose, kruiden, en
specerijen, mineralen (ijzer) en vitamine B12.
TIP! € 5,15

Op een Gronings broodje met Aubergine, rode ui, tomaat, komkommer, rucola & paprika.

LOS V.A

€ 2,75

DE OOSTERSE BURGER
Pittig en krokant gepaneerde burger. De Oosterse specerijen komen helemaal tot hun recht en zullen uw
meenemen naar combinaties in gerechten zoals met een frisse salade en vers gefrituurde frieten!
Ingredienten:
Water, paneermeel (tarwe), plantaardige eiwitten 13% (soja, tarwegluten), zonnebloemolie, geroosterde pinda’s 4,3%, tarwebloem,
zetmeel (aardappel, tarwe, maïs), kippenei-eiwit*, suiker, kruiden en specerijen, zout, sambal oelek (rode peper, water, zout, gemodificeerd zetmeel, voedingszuur (citroenzuur), conserveermiddel (E202)), gedroogde ui, tomatenpuree, sojabonen, tarwe, mineraal
(ijzer), vitamine B12.
TIP! € 5,65

Met Javaans speciaal (Frietsaus, chili, gedroogde uitjes) met een Sla-mix, komkommer, tomaat en een plak gesmolten kaas.
LOS V.A

DE SPELT-AMANDEL BURGER

BIO

Nootachtige heerlijk gekruide gourmet burger met verse kwark!
Ingredienten:
Bruine rijst, magere kwark, prei, water, speltvlokkenmeel, aardappelvlokken, amandellen, zeezout, zonnebloemolie, specerijen (bevat
mosterd), microbiele stremsel. Kan sporen van soja en sesam bevatten.
TIP! € 6,15

Gronings Broodje, Vegan Kaas, Like Mayonaise, Clean label Tomaten ketchup, sla-mix, tomaat, komkommer en rode ui!

Al deze burgers worden standaard gepresenteerd tussen een Groningse Bol (Volkoren of Tarwe)!

€ 2,75

 Elke week 2 andere burgers beschikbaar. Vraag het personeel om meer informatie!

LOS V.A

DE SPICY BONENBURGER

BIO

VEGAN

€ 2,75

Is een lekker pittige burger vol met groenten en met tarwe- en erwteneiwit als basis.
Ingredienten:
Tuinbonen, bruine bonen, fijne erwten, rode paprika, zetmeel (aardappel en tarwe), plantaardige eiwitten (tarwegluten en aardappel), tomatenpuree, kruiden en specerijen, zout, mineralen (ijzer) en Vitamine B12.
TIP! € 5,60

Met Piri Piri saus, avocado, tomaat, komkommer, paprika & rode ui!

LOS V.A

DE ZEEWIERBURGER

€ 2,75

VEGAN

Deze biologische burger gemaakt van geteelde zeewier uit Zeeland is verrassend smaakvol en heeft weinig toevoegingen nodig!
Ingredienten:
Tofu, soja, stremsel (calciumsulfaat), spinazie, wortel, ui, knoflook, tomaat, water, rijst, geweld zeewier, tarwemeel, havervlokken,
natuurlijke aroma’s, boekweitemeel, tarwegluten, aardappelvlokken en groentebouillon.
TIP! € 5,45

Met Kikkererwten, Aubergine, paprika, gefruite uitjes, rode ui, rucola, tomaat en komkommer

LOS V.A

DE FALAFELBURGER

BIO

€ 2,75

VEGAN

De kruidenmix van de Falafel zorgt voor een pittige smaken de combinatie tussen peulvruchten en groenten maakt het
tot een heerlijke veganistische snack.
Ingredienten:
Kikkererwten, groenten (courgette, wortel & ui), water, tarwebloem, zonnebloemolie, peterselie, kruiden, zout, verdikkingsmiddel
(E461), korriander & plantaardige eiwitten (tarwegluten).
TIP! € 5,30

Gronings Broodje, Rode Biet, lente-uitje, augurk, sla-mix, tomaat, komkommer en een gefruite uitjes

LOS V.A

DE LINZENBURGER

€ 2,75

VEGAN

Een stevige bite waarin duidelijk de smaken van linzen en de groenten als wortel en paprika terugkomen.
Ingredienten:
Linzen, water, paneermeel, groenten (wortel, paprika en knoflook), zonnebloemolie, dadel, plantaardige eiwitten (aardappel en erwt),
gedroogde groenten, rijstebloem, havervlokken, zetmeel (aardappel), tamari saus (water, soja, zout & azijn), kruiden en specerijen,
zout, psyllium, aardappelvezel, mineraal (ijzer) en Vitamine B12.
TIP! € 5,90

Gronings Broodje, Paprikamayonaise, rode ui, vegan kaas & Sla-mix, komkommer en tomaat.

LOS V.A

DE GROENTEBURGER

€ 2,75

VEGAN

Deze groenteburger bevat veel frisse groenten en heeft een stevige beet en bovenal een verrassende lekkere smaak!
Ingredienten:
Groenten (ui, wortel, rode paprika, erwt, mais & champignon), water, plantaardige eiwitten soja, tarwegluten en erwt, kippenei-eiwit,
gemodificeerd zetmeel, aroma (tarwe en selderij), zonnebloemolie, zout, melkeiwit (lactose), dextrose, palmvet, kruiden en
specerijen, zetmeel (tarwe & mais), sojabonen, tarwe, mineraal (ijzer) en vitamine B12. Kan sporen van pinda en noten bevatten!
TIP! € 6,20

Gronings Broodje, Like Mayonaise, handjevol Noten, Sla-mix, komkommer, tomaat, gefruite uitjes, rode ui en paprika!

LOS V.A

DE TOFU SPELT BURGER

BIO

VEGAN

Goed op smaak gemaakt met knoflook en een uitje waarbij de burger lekker sappig blijft!
Ingredienten:
Tofu (sojabonen), water, verdikkingsmiddel, wortel, speltvezels, zonnebloemolie, zonnebloempitten, groentebouillon (zeezout,
gist-extract, aardappelzetmeel, prei, wortel, nootmuskaat, peterselie, selderij), ui, appelcider, sojasaus (soja &tarwe), prei, basilicum,
peper, peterselie & knoflook.
TIP! € 5,30

Gronings Broodje, Rucola, Tomaat, komkommer, wortel, rode ui, gefruit uitje & yoghurtdressing.

€ 2,75

