
BIEREN OP TAP
Heineken - fluitje | 3,20
Heineken - vaasje | 3,20
Heineken - 1/2 liter | 7,00

SPECIAALBIEREN
Vraag naar onze speciaalbieren op de tap! 

BIEREN OP FLES
Vedett wit | 4,70 
Affligem blond | 4,60 
Affligem dubbel | 4,90
Affligem tripel | 5,00
Duvel | 5,30
Liefmans fruitesse | 4,50
Desperados | 6,00
Brand oud bruin | 3,90 
Amstel Radler | 3,90 
Amstel Radler 0.0% | 3,70
Heineken 0.0% | 3,70 

PORT & SHERRY
Pocas rode port | 4,00
Rode port - exclusief | 6,50
PX Sherry | 5,00

 
BUBBELS
Prosecco | 5,00 glas
Een mild droge, zacht mousserende wijn met ingetogen 
aroma’s van appel, peer en citroen

Moët & Chandon champagne | 100,00 fles 
Fonkelende, parelwitte kleur met een fijne mousse.  
Geur van citrus, appel en meloen 

VOOR BIJ DE BORREL

Bitterballen v/d Bourgondiër (8 stuks) | 8,00
Vega bitterballen  (8 stuks) | 9,00 
Vlammetjes (10 stuks) | 8,00 
Mini kaassoufflés  (8 stuks) | 8,00 
Mini frikandellen (12 stuks) | 8,00
Mix bittergarnituur (10 stuks) | 7,50
Mix bittergarnituur (20 stuks) | 14,00 
Olijven | 3,50
Brood met dipjes | 5,00

Kaasplankje van Verheijen | 8,00
Samengesteld door ‘Daniëlle’
Borrelplank | 9,00 p.p.
(min. 2 pers) 

WARME DRANKEN
Koffie | 2,60 
Thee diverse smaken | 2,60  
Verse muntthee | 3,60 
Verse gemberthee | 3,60  
Cappuccino | 2,90 
Koffie verkeerd | 3,10  
Latte Macchiato | 4,00  
Espresso | 2,60 
Dubbele espresso | 3,70  
Warme chocomel | 3,70 
Cafeïne-vrij | + 0,20

Lekker voor erbij! 
Brownie | 3,50 
Millionaires shortbread | 3,50
IJskoffie met roomijs | 5,50

FRISDRANKEN
Pepsi / Pepsi Max | 3,20 
Sisi / 7-up | 3,20 
Sourcy Blauw / Rood | 3,20
Sourcy Blauw / Rood 0.75L | 6,00
Royal Club Cassis | 3,20 
Royal Club Tonic / Bitter Lemon | 3,20
Ginger Ale | 3,20
Rivella Original | 3,20
Lipton lce Tea / Green | 3,50 
Chocomel | 3,20
Appel-/ sinaasappel-/ tomatensap | 3,50
Energy drink | 3,50

LIKEUREN
Amaretto Disaronno | 6,00 
Baileys | 6,00 
Tia Maria | 6,00 
Cointreau | 6,00 
Licor 43 | 6,00
Grand Marnier | 6,00 

WITTE WIJN
Denis Marchais 
Sauvignon Blanc | 4,50 glas / 22,50 fles 
Frankrijk, Loire,
Fris, levendig en droog. Met geuren en smaken van buxus, 
knisperende citrus, lentebloesem en toegan kelijk tropisch fruit. 

Les Bertholets Chardonnay | 4,90 glas / 24,50 fles 
Frankrijk, Languedoc. 
Wijn met een goudgele gloed. In de geur aantrekkelijk 
perzikfruit en een voor deze druif zo karakteris tiek “botertje”. 
De structuur is vol, iets vettig en eindigt in een frisse lengte.  

Estaciones Verdejo | 5,20 glas / 26,00 fles 
Spanje, Castilië - La Mancha. 
Helder wijn met aroma’s van wit fruit zoals appel en peer, 
citrus en een florale afdronk. Gebalanceerd met verfijnde 
zuren die voor veel frisheid zorgen. 

RODE WIJN
Tarani Cabernet Sauvignon | 4,50 glas / 22,50 fles
Frankrijk, Sud Ouest. 
De kleur van de wijn is intens paarsrood. Het rode fruit doet 
vooral denken aan rijpere frambozen. Daarnaast wat vanille. 
Fluwelig zacht en met ronde tannines. 

Estaciones Tempranillo | 5,20 glas / 26,00 fles 
Spanje, Castilië - La Mancha. 
Kersenrode wijn met een ronde, fruitige smaak en aroma’s 
van rood fruit, zoethout en een florale afdronk. 

Kiwi Cuvée Shiraz | 4,90 glas / 24,50 fles
Frankrijk, Vin de France. 
Zachte en ronde wijn met een heldere kleur. In de geur en 
smaak veel vers donker fruit (cassis, bramen). Ook met een 
snufje kruidigheid die de wijn pit geeft.

ROSÉ WIJN
Denis Marchais Syrah Rosé | 4,50 glas / 22,50 fles 
Frankrijk, Languedoc. 
Fruitige rosé uit met een intense roze kleur. In de geur wulps 
rood fruit van aardbeien, kersen en frambozen. Een wat 
vollere, droge wijn met frisheid en wat kruidigs in de afdronk.
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Mojito | 9,00 
Rum, limoen, bruine suiker, munt, suikersiroop, bruiswater en crushed ijs

Aperol Spritz | 8,50 
Sprankelende mix van Aperol, Prosecco, bruiswater

Limoncello Spritz | 8,50 
Limoncello van frisse citroenen, Prosecco, bruiswater

Campari Spritz | 8,50 
Campari, tonic, een partje limoen 

Bloody Mary | 9,00 
Vodka, tomatensap, komkommer 

Hendrik’s Gin | 11,00
Tonic, komkommer, zwarte peper 

Pink Gin | 10,50 
Tonic, rood fruit

Bombay Sapphire | 9,50 
Tonic, munt, citroen
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Supertosti | 9,50

Soep van de dag | 7,00

Bisque | 9,50

Salade gerookte zalm | 12,50
Kappertjes, rode ui, zongedroogde tomaat

Salade carpaccio | 12,50 
Pesto, oude kaas, uitgebakken spekjes, pittenmix

12-uurtje | 14,50
Kopje soep van de dag, kroket van de Bourgondiër, 
salade gerookte zalm, toast

Flammkuchen klassiek | 9,50 
Crème fraîche, rode ui, serranoham, spek

Flammkuchen  | 8,50
Crème fraîche, brie, prei, champignons en  
zongedroogde tomaat

Flammkuchen vis | 10,50
Crème fraîche, gerookte zalm, gamba’s, rode ui, 
kappertjes, sla

Clubsandwich Vitello tonnato | 12,50 
Tonijnsalade, kalfsmuis, tonijnmayonaise,  
verse tonijn, ei, tomaat, komkommer, sla

VOOR

Brood met dipjes | 5,00

Soep van de dag | 7,00
De ober zal het wel weten!

Bisque | 9,50
Huisgemaakt van Canadese kreeft

Carpaccio | 10,50
Pesto, oude kaas, spekjes, pittenmix

Vitello Tonnato | 11,50
Kalfsmuis, tonijnmayonaise, verse tonijn

Salade vis | 14,50
Zalm, tonijn, gamba, kappertjes, zongedroogde tomaat

Toast met champignons  | 10,00
Brie de meaux

Salalalaade | 13,50 
Gerookte kip, feta kaas, spekjes

HOOFD

Maaltijdsalade vis | 17,50
Zalm, tonijn, gamba, kappertjes, zongedroogde tomaat

Maaltijdsalade carpaccio | 16,50
Pesto, oude kaas, uitgebakken spekjes, sla, brood

Gewokte gamba’s | 19,50  
Udon noodles, groenten, pikante saus

Gewokte biefstuk | 21,00  
Udon noodles, groenten, teriyaki saus

Spareribs -  normaal | 18,50 
onbeperkt | 23,50

Mississippi saus, geserveerd met friet
 
Kipsaté -  3 stuks | 15,50 

5 stuks | 18,50 
7 stuks | 20,00

Geserveerd met friet

Dubbele Angusburger | 19,50
Geserveerd met friet, gebakken ei, cheddar kaas, 
augurk, tomaat 

Catch of the day | Dagprijs

Schnitzel stroganoff | 19,50
Geserveerd met friet        

Hollandse biefstuk | 19,50
In eigen jus, geserveerd met friet en brood

Wrap gegrilde groenten  | 19,50 
Geserveerd met tomatenvinaigrette

Kindermenu frikandel of kroket | 6,50 
Geserveerd met friet, mayo en appelmoes

Kindermenu spareribs of kipsaté | 7,50
Geserveerd met friet, mayo en appelmoes

Extra bij te bestellen:

Bakje salade | 4,50

Bakje friet | 4,50

12-UURTJE
Kopje soep van de dag,

kroket van de Bourgondier, 
salade gerookte zalm, toast | 14,50

BROODJES

Oude kaas  | 6,00
Met mosterd

Brie de meaux | 8,50
Warm geserveerd met pesto en spekjes

Carpaccio | 11,00
Oude kaas, pittenmix, pesto, spekjes

Tonijnsalade | 9,50
Ui, ei, kappertjes

Gerookte zalm | 11,00 
Ui, ei, sesamdressing

Garnalenkroket | 11,50 
Wit brood, gefrituurde peterselie, whiskeysaus 

Angus burger | 12,50
Gebakken ei, augurk, tomaat, cheddar kaas met friet

Uitsmijter | 9,50
Met ham, kaas of ham/kaas.

Hete kip | 10,50 
Kippendij, champignons, ui, pittige saus

2 kroketten van de Bourgondiër | 9,00
Volgens traditioneel recept, met speciaal
geselecteerd draadjesrundvlees 
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Sgroppino | 7,50
Wodka, limoncello, prossecco, ijs

Don Pedro | 7,50
Whiskey, Kahlua, ijs

Kaas van ‘Mieke’ Verheijen | 8,00
Samengesteld door ‘Daniëlle’

Dame Blanche | 6,00
Chocoladesaus, ijs, slagroom

IJskoffie | 5,50
Espresso, ijs, slagroom

Brownie | 3,50 

Millionaires shortbread | 3,50

SPECIAL coffee | 8,50
French, Italian, Spanish


