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Broodkeuze burgerbun of brioche

Broodje ei met bacon  4,99
Broodje met gebakken eitje, bacon, cheddar, sla, komkommer en mayo.

Broodje gezond Hamburgerij  4,99
Broodje met gekookt ei, sla, beenham, mayo, tomaat, Emmentaler
en komkommer.

Broodje brie  4,99
Broodje met brie, walnoten, honing en rucola.

Worstenbrood  2,75
Worstenbroodje in het groot, maar liefst 125 gram Brabantse
specialiteit.

PANINI’S
Ham-kaas  4,99  

Brie-tomaat met pesto  4,99

Mozzarella-tomaat met pesto  4,99

SOEP (alleen tussen 11:00 en 14:00)

Tomaten soep 3,49 
Kruidig tomatensoepje met pasta en kruiden, naar keuze met of
zonder gehaktballetjes.

Groentesoep 3,49 
Groentesoepje met broccoli en bloemkool, naar keuze met of
zonder gehaktballetjes.

Ook lekker voor de lunch:
al onze hamburgers zijn te verkrijgen met een pittige Mexicano
in plaats van een beefburger.

Keuze dressing: honing mosterd, yoghurt en ceasar dressing

Standaard salade
Klein 2,49 | medium 4,49 | groot 6,99
Gemengde sla, cherry tomaten, parmezaanse kaas, croutons en
dressing naar keuze.

Crunchy chicken salade
Klein 3,49 | medium 5,49 | groot 7,99
Gemengde sla, krokante kip, crunchy mozzarella, parmezaan, mango
en dressing naar keuze.

Griekse salade
Klein 3,49 | medium 5,49 | groot 7,99
Gemengde sla, komkommer, ui, Parmezaan, feta, olijven, cherry
tomaten en dressing naar keuze.

Ceasar salade Hamburgerij
Klein 3,49 | medium 5,49 | groot 7,99
Gemengde sla, croutons, gekookt ei, gegrilde kip, parmezaanse
kaas en ceasar dressing.

Verse fruit salade  3,99
Bekertje met stukjes vers fruit

DESSERTS
Oreo Donut  1,99

Milka Muffin  1,99

New York Cheesecake  2,99

Red velvet cake  2,99

Vers gebakken chocolate chip cookie  2,29

Chocolate Mousse  1,29

Verse fruit salade  bekertje met stukjes vers fruit  3,99

IJS
Ben & Jerry’s 100 ml Caramel Chew Chew  2,99

Ben & Jerry’s 100 ml Chocolat Fudge Brownie  2,99

Ben & Jerry’s 100 ml Cookie Dough  2,99

DRANK
Coca Cola / Coca Cola zero / Fanta / Sprite  1,99

Lipton Ice Tea Green / Sparkling  1,99

Fuze Tea groene thee blueberry / groene thee mango kamille / zwarte thee perzik hibiscus  2,29

Red Bull  2,29

Fristi / Chocomel  1,09

Capri Sun Orange  1,09

Fernandes Cherry Bouquet / Green Punch / Red Grape  2,29

MC2 burger 6,99 | menu: + friet + drank 10,99

80 gram MC2 burger van De Vegetarische Slager. Een vegetarische burger

op basis van soja, verrijkt met ijzer en vitamine B12. Rijk aan eiwitten. Met

mayonaise en bbq saus, verse ijsbergsla, tomaat, emmentaler en uienringen.

Champignon burger  6,99 | menu: + friet + drank 10,99

Vegetarische burger gemaakt van 80% champignons met mayonaise en

ketchup, een laagje verse ijsbergsla, tomaat, gesmolten cheddar en uienringen.

Beyond Pub burger 9,99 | menu: + friet + drank 13,99

Erg populair in USA. 113,5 gram Beyond Meat burger. Vegetarische burger op

plantenbasis, gemaakt van erwten-proteïne, patty bevat geen soja en is glutenvrij.

Met chipotle, salsa saus, rucola, gebakken ui, gebakken champignons en cheddar.

Revolutionburger 7,99 | menu: + friet + drank 11,99

Populair in Zuid-Amerika.  113,5 gram Revolutionburger op plantenbasis,

gemaakt van gehydrateerde soja proteïne. Bevat gluten en soja. Met salsasaus

en mayo, augurk, tomaat, verse ijsbergsla en ui.

Vega Pittige Kip burger 6,99 | menu: + friet + drank 10,99

Lekkere gegrilde vegetarische kipburger op basis van granen, met chilli

saus, salsa saus, jalapeños en verse ijsbergsla.

Vega burger 6,99 | menu: + friet + drank 10,99

Lekkere Vega burger op basis van granen. Met mayo, bbq saus, cheddar,

sla, tomaat, ui en augurk. 

Opties:
Extra Beyondburger 3,00

Extra overige Burgers 1,75

Brioche i.p.v. burgerbun 0,-

Onion rings i.p.v. friet 1,- 

FRIET 2,25

ketchup / mayo / curry  0,50

SPARERIBS
Smaken: Spicy / BBQ / Sweet (bevat 12% Whisky)

Kleine portie 8,99 | Medium portie 11,99 | Grote Portie 14,99

Menu  + drank + friet
Kleine portie 12,99 | Medium portie 15,99 | Grote portie 18,99

KINDERMENU 5,99

Leuke kinderbox met speeltje, met keuze uit:

1.  Portie friet of 6 onionrings

2.  4 mozzarellasticks of 4 chickennuggets of miniburger

3.  Cherry tomaatjes of appelmoes of Fristi of Chocomel of Capri Sun

FINGERFOOD
Spicy Chickenwings   5 stuks  3,99

Onionrings   12 stuks  3,99

Spicy Onionrings   8 stuks  3,99

Chicken Nuggets   6 stuks ongeveer 25 gram per stuk   4,99

Mozzarella sticks   6 stuks  4,99

Snackbox  3 porties van elke 5 stuks Chickenwings, Onionrings, Spicy

                             Onionrings, Chicken Nuggets of Mozzarellasticks + 2 sausjes  9,99

Spicy chickenstrips   3 strips van elk ongeveer 50 gram   3,99

Shrimp nuggets   5 stuks   5,99

Bbq saus, Sweet & sour saus, Whisky cocktail saus  0,50 

Kleine burger 3,99 | menu: + friet + drank 7,99

Hamburgertje met mayonaise, ketchup, verse ijsbergsla, ui,

augurk, tomaat en cheddar.

Cheeseburger 6,99 | menu: + friet + drank 10,99

Een sappige flame-grilled burger met mayonaise, ketchup,

sla, ui, augurk, tomaat en heerlijke gesmolten cheddar.

Champignon Meltdown 8,99 | menu: + friet + drank 12,99

Flame-grilled beefburger met knoflook mayo, normale mayo,

ijsbergsla, vers gebakken champignons, uienringen en gesmolten

cheddar.

The Mexican 8,99 | menu: + friet + drank 12,99

Flame-grilled beefburger met pittige salsa en chipotle,

laagje guacamole, verse ijsbergsla, jalapeños en uienringen.

Baconmeister 7,99 | menu: + friet + drank 11,99

Een sappige flame-grilled burger met mayonaise, bbq saus,

verse ijsbergsla, ui, augurk, tomaat, gesmolten cheddar en

krokante bacon.

Double Trouble 9,99 | menu: + friet + drank 13,99

Twee flame-grilled beefburgers met mayonaise, ketchup,

cheese spread, lekkere bacon en gesmolten cheddar.

Grilled chicken 5,99 | menu: + friet + drank 9,99

Gegrilde kipfilet met mosterdmayonaise, verse ijsbergsla,

tomaat en emmentaler.

Truffelburger  8,99 | menu: + friet + drank 12,99

Flame-grilled beefburger met truffelmayonaise, parmezaanse

cheesespread, frisse rucola, verse rode ui, tomaat, bacon

en parmezaan.

Crispy chicken 6,99 | menu: + friet + drank 10,99

Gepaneerde kipfilet met mayonaise, verse ijsbergsla en tomaat.

Fried egg 7,99 | menu: + friet + drank 11,99

Flame-grilled beefburger met ketchup, mayonaise, verse sla,

ui, tomaat en gebakken ei.

Cheese Royale 11,99 | menu: + friet + drank 15,99

Burger bun Florida met zwart en regulier sesamzaad,

150 gram Black Angus burger gemaakt van 100% biologisch vlees,

saffraan-citroen-mayo, 4 soorten kaas: cheddar, Parmezaan,

Emmentaler en Cheese spread Oude kaas en gemengde sla.

Opties:
Halal burger i.p.v. beef burger 0,-

Vega burger i.p.v. beef burger 0,-

Black Angus (120 gram) i.p.v. beefburger 1,-

Mexicano i.p.v. beefburger 0,-

Extra Angus burger 2,50

Extra overige burgers 1,75 (max. 2)

Brioche i.p.v. burgerbun 0,-

Onionrings i.p.v. Friet 1,-

SALADES
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MENUKAART

ma-wo 11.00-21.00 uur

do-zo  11.00-23.00 uur

Openingstijden:

DeHamburgerij.nl is vernieuwd. 

U kunt sparen voor een tegoedbon

met een waarde van €15,

er zijn speciale 

aanbiedingen

en meer.

Kijk voor de nieuwste aanbiedingen,

burgers en ribs op onze website of op:

Bezorg en afhaal restaurant in Eindhoven!

VERNIEUWDE

WEBSITE


