HIGH WINE!!

- LUNCH - Winnaar Beste Broodje
van Nederland 2018 -

- Oh Deer! -

Arrangement 22,50 p.p.
In verschillende etappes serveren wij
diverse kleine wine-bites, gecombineerd met een bijpassend proefglaasje
wijn. Water en brood staan op tafel!

Naast de Beste Burger van Nederland
hebben we ook het Beste Broodje van Nederland gewonnen!
Team berry heeft dit winnende broodje
samengesteld en met grote overtuiging de
harten van de jury weten te veroveren!

Broodje Oh deer_____________________8,75
(Beste broodje van Nederland 2018)
Pane met hert, gerookte rode biet,
bruine beukenzwammetjes,
bloedsinaasappel marmelade, zwarte
olijven, crumble van amandelen, tijmmayonaise, cress en veldsla.
GEITENKAAS_________________________6,75
Brood met fris zachte jonge geitenkaas
met vijgen, rode biet, dadels, rucola en
noten met roze peperdressing.
BROODJE PULLED PORK_____________6,75
Gegrild broodje met langzaam gegaard
Iberico vlees met Spaanse bbq saus.
KROKET______________________________7,00
Brood met twee ambachtelijke kroketten
van de Bourgondier met mosterd en augurken pickles.
UITSMIJTER__________________________7,50
Twee spiegeleieren met iberico spek,
kaas en augurken op donker brood.
TOSTI HAM/KAAS_____________________4,50
Brood met kaas, ambachtelijke ham en
huisgemaakte ketchup.
DADGER DOG_______________________6,50
Hotdog met jalapeno/augurken rellish,
mosterd, ketchup en geroosterde uitjes.
Naast de kleine lunchkaart, kan er ook van de
gewone kaart besteld worden.

- CADEAUBON-

Denk eens aan een leuk
culinair cadeau! Verras
iemand met cadeaubon.
vraag de bediening.

zalm & bubbels
gamba & chardonnay
brie de meaux & cabernbet
iberico & syrah
chocolade & pedro ximenez
De high wine is van donderdag t/m zondag van 11:00
tot 16:00 uur te bestellen.
high wine is alleen mogelijk met een reservering,
om een goede voorbereiding te garanderen.

- FEESTJE-

heb je binnenkort een borrel te
organiseren? een zakelijke lunch, intiem diner of feestje? wij hebben volop
mogelijkheden om het naar jouw wens
in te vullen. Ook op locatie mogelijk!
vraag naar de mogelijkheden of stuur
een mailtje naar
info@burgersenwijn.nl
en wij schrijven een passend voorstel.

-LUNCH-

Op vrijdag t/m zondag zijn we
vanaf 11:00 uur
geopend.
De lunch is tot 16:00 uur te
bestellen.

- KEN JE ONS AL-

Eind februari hebben we
ook De Tostibar geopend.
www.detostibararnhem.nl

tips, opmerkingen of klachten graag mailen naar info@burgersenwijn.nl

