
Broodplankje met smeersels   5,95
Gegratineerde champignons    6,95
met kaas in kruidenboter uit de oven   
Carpaccio met truffelmayo, kaas,  9,00
pittenmix en sla                 

VOORGERECHTEN

Schnitzel     15,95
met champignon roomsaus of zigeunersaus 
Schnitzel Vossenburcht met champignons,  17,25
bacon, ui, roomsaus en kaas
Biefstuk met champignon roomsaus of  19,25
pepersaus     
Spareribs met knoflooksaus of chilisaus 18,00
Saté van kippendij met atjar en kroepoek 16,50
Vossenburcher,  runder hamburger op   15,95
broodje  met sla, tomaat, kaas, komkommer,
ui, bacon en bbq saus
Varkenshaas pannetje met champignon  17,95
roomsaus
Gebakken zalmfilet met limoen-dille saus 18,95

A la carte

Broodje Vega Hamburger    14,95
met sla, kaas, tomaat, komkommer,
ui + bbq saus
Wrap Vega XL     15,25
gevuld met diverse groenten, kaas + bbq saus  
   

A la Carte Vega 

Al onze a la carte hoofdgerechten worden geserveerd
met frites of gebakken aardappelen, 
gemixte groenten en fritessaus

  = Ook vegetarisch te verkrijgen
  = Ook glutenvrij te verkrijgen

VOOR DE KIDS

Kinderbox 6,95
(frites, appelmoes, met een 
kroket, frikandel of kipnuggets, 
capri sun en een verrassing)
Poffertjes met poedersuiker 3,95
Bolletje met nutella of kaas 3,00

MENU 16.00 - 20.30 UUR

did you say
exercise

or
extra fries 



MENU

Frites      2,50
Frites “de Burcht” met sla, komkommer, 6,95
tomaat, shoarma, kaas en knoflooksaus

Sausjes
Fritessaus, Curry, Ketchup, Knoflooksaus 0,50
Speciaal, Oorlog, Satésaus   0,75

FRITES

Kroket (rundvlees)    2,00
Goulash kroket     2,25
Frikandel     2,00
Frikandel speciaal    2,50
XXL Frikandel     3,50
Kipnuggets (8 stuks)    3,95
Bami schijf     2,25
Kaassouffle     2,25
Pikanto      2,40
Berehap satésaus    3,95
Boeren gehaktbal    4,00
Shoarmarol     2,60
Loempia     3,95
Hamburger                2,80

+ Broodje     0,55

SNACKS

Pizza Margherita    8,00
Pizza Salami met kaas    8,75 
Pizza Veggie met paprika, tomaat,  9,95
champignons en kaas    
Pizza Hawaï met ham, kaas en ananas  8,95
Pizza Vossenburcht     10,50
(met salami, ui, bacon, champignons, en kaas   
  
Pizza Italian met salami, ham,    10,95
champignons, paprika, ui en kaas 
Pizza Shoarma met kaas en knoflooksaus       12,25

* extra ingrediënten: + 1,50

PIZZA (vanaf 16.00 uur)

  = Ook vegetarisch te verkrijgen
  = Ook glutenvrij te verkrijgen

GOOD
FOOD

is GOOD
MOOD



Keuze uit petit pain bruin of wit

Broodje Zalm        8,95
gerookte zalm, roomkaas en sla
Broodje Pulled Pork       8,50
pulled pork, bbq saus en sla 
Broodje Carpaccio       9,95
carpaccio, truff elmayonaise, pittenmix
kaas en sla
Broodje Geitenkaas       8,50
geitenkaas, honing, pittenmix en sla   

Belegde  Broodjes 

Keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter ham, kaas of bacon (3 eieren)  7,95
Boerengehaktbal op brood   7,95
met champignons, bacon en ui   
Clubsandwich     8,50
met kipfi let, bacon, tomaat, sla en roomkaas
2 runder kroketten op brood   7,95

lunch

Ham en/of kaas    3,75
Hawaï (ham, kaas en ananas)   4,25
Salami (met aioli en tomaat)   4,25

Tosti's 

Maaltijdsalades      10,25
Keuze uit Carpaccio, Zalm of Geitenkaas 
salade geserveerd met brood en kruidenboter

MAALTIJD SALADES 

  = Ook vegetarisch te verkrijgen
  = Ook glutenvrij te verkrijgen

Kinderbox     6,95
(frites, appelmoes, met een kroket, frikandel 
of kipnuggets, capri sun en een verrassing)
Poff ertjes met poedersuiker   3,95
Bolletje met nutella of kaas   3,00

VOOR DE KIDS

Broodplankje met smeersels   5,95
Rundvlees bitterballen (8 stuks)   5,25
(geserveerd met mosterd)
Bittergarnituur (12 stuks)   7,50
(geserveerd met chilisaus)
Kaas assortiment (6 stuks)   4,95
Nacho’s (2 personen)    9,25
(met crème fraiche, quacamole
en gesmolten kaas

Borreluurtje 

LOVE @
FIRST
BITE

Lunchkaart tot 16.00 uur


