DE BURGERS VAN MENEER SMAKERS
Bestel je burger op een witte, volkoren of glutenarme (+1,-) bol
DE MENEER SMAKERS

8,50

Klassieke 100% runderburger met gegrilde paprika,
aubergine, oudekaassnippers & geheime Smakerssaus.

DE MEVROUW SMAKERS

8,50

Pittige 100% runderburger met gegrilde paprika,
courgette, jalapeños & geheime Smakerssaus.

DE ZUSJE FLEUR

7,50

Een klassieke 100% runderburger zonder topping,
maar met de geheime Smakerssaus.

DE TANTE TRUUS

9,50

Een burger van 100% rund met gegrilde paprika,
courgette, buffelmozzarella & groene pesto.

DE OPA HARRY

9,50

Burger van Nieuw-Zeelands lam met rode bieten,
taugé, olijven & honing-mosterdsaus.

DE OME HUIB

9,-

Gegrilde kipburger met gegrilde courgette, avocado,
bosui & een frisse yoghurtsaus.

DE OME JIMMIE

9,50

Burger van wilde Schotse zalm met kappertjes,
bosui en Japanse wakame & dille-komkommersaus.

DE TANTE CONNIE

VEGA

Vegetarische burger van geitenkaas en cashewnoten met
gegrilde aubergine, courgette, walnoten, groene olijven &
wildebloemenhoning.

DE TANTE MILA

9,-

VEGA

Vegetarische burger gemaakt van rode linzen, walnoten, ui,
knoﬂook, peterselie, koriander, komijn en chilipeper. Als topping
yoghurtsaus, tomaat & avocado.

DE TANTE LIEKE

VEGA

9,-

N

Veganistische burger gemaakt van witte lupinebonen,
kerriekruiden en verse winterpeen. Als topping gegrilde paprika,
mangochutney & cashewnoten.

9,-

HANDGEMAAKTE FRIETJES BIJ BURGER FAMILIEPORTIE

3,25

KINDERBURGER
NEEF KARELTJE

4,25

EXTRA’S

Kleine runder- of kipburger
naar keuze.

5,-

Ook als kindermenu te bestellen
met een frietje en een drankje.

8,50

OUDE UTRECHTSE KAAS
UITGEBAKKEN BACON
GEBAKKEN EI
GEBAKKEN RODE UI

}

1,-

4,50

SIDE SALAD

DE SALADES VAN MENEER SMAKERS
DE TANTE CONNIE SALADE

VEGA

Gemengde salade met bonen, mais, rode ui, amuse tomaat,
geitenkaas met cashewnoten, gegrilde aubergine, courgette,
walnoot, groene olijven & wildebloemenhoning.

9,-

DE MENEER SMAKERS SALADE

Gemengde salade met bonen, mais, rode ui, amuse tomaat,
runderburger met gegrilde paprika, aubergine, oudekaassnippers
& geheime Smakerssaus.

8,50

DE OME HUIB SALADE

Gemengde salade met bonen, mais, rode ui, amuse tomaat,
kipburger met gegrilde courgette, avocado, bosui & een frisse
yoghurtsaus.

9,-

DE SANDWICHES VAN MENEER SMAKERS
TOT 16.00 UUR VERKRIJGBAAR

Op een witte, volkoren of glutenarme (+1,-) bol
KIP SANDWICH

Broodje gerookte kip met rucola, tomaat, rode ui, gegrilde paprika,
zongedroogde tomaatjes, avocado & kerriesaus.

MOZZARELLA SANDWICH

Broodje warme buffelmozzarella met rucola, tomaat, rode ui,
uitgebakken bacon, groene pesto & olijven.

ZALM SANDWICH

Broodje gerookte zalm met rode ui, komkommer, kappertjes, bosui,
Japanse wakame & een heerlijke dille-komkommersaus.

6,6,6,-

DE TOSTI’S VAN MENEER SMAKERS
TOT 16.00 UUR VERKRIJGBAAR

TOSTI KIP

Gegrilde tosti met gemarineerde kipdijen, oude Utrechtse kaas,
tomaat, gegrilde paprika en een lekker pittig sausje.

TOSTI GEITENKAAS

VEGA

Gegrilde tosti met geitenkaas, rucola, honing, walnoot,
paprika en courgette.

TOSTI MOZZARELLA

Gegrilde tosti met buffelmozzarella, rucola, pomodori, bacon,
zwarte peper, mais en groene pesto.

KINDERTOSTI

Gegrilde tosti met kip, kaas en tomaat.

6,6,6,5,-

