
snacks from nature

Veggie

De klassieke ambachtelijke 
burger van 100% scharrel-
rundvlees, sla, tomaat en 
een huisgemaakte Grizzl saus 
(mayo,ketchup,augurk,ui) ge-
serveerd op een desem broodje 
van de bakker.

Onze revolutionaire burger van 
soja & tarwe zit vol vitaminen 
en hoogwaardige eiwitten, 
geserveerd op een desem broodje 
van de bakker. Mother nature is 
cooking!

60 gr

grizzl burger
125 gr 200 gr

........

........

grizzl burger

kaas  +  € 0,75 kaas  +  € 0,75 kaas  +  € 0,75

small
€375

medium
€550

large
€775

VeggieKnapperig desembrood met  
achterham en een belegen  
Beemsterkaas.  
Een onweerstaanbare klassieker!

Geroosterde portobello  
(champignon), milde geiten-
kaas, oude kaas en gefruite 
sjalotten; een verrassend 
smaakvolle veggie tostini. 

tostini €450tostini

Veggie
De scharrelrundvlees-
kroket is bereid met vlees 
van koeien die grazen in 
natuurgebieden.

Bereid met Thaise cocoscurry 
(licht pittig), een jong erwtje 
en verse bieslook. Pure en 
eerlijke ingrediënten! 

kroketkroket broodje  +  € 0,50

€250 incl. saus

Veggie
Gevuld met kipfilet met een 
mix van winterpeen, uien, 
witte kool en vermicelli. 
Omhuld met het originele 
krokante velletje. Puur van 
smaak.

Een perfecte groentemix 
van winterpeen, uien en 
witte kool met vermicelli. 
Extra krokant!

€200 incl. saus

loempialoempia

VeggieEen flinterdunne krokante 
deegbodem bestreken met 
crème fraîche en belegd met 
spek, emmentaler kaas, rode 
ui en bieslook.

De veggie flammkuchen is belegd 
met geitenkaas, zongedroogde 
tomaat, olijven, rucola en 
balsamico.

flamm-
kuchen

€650flamm-
kuchen

Veggie

De hotdog (scharrelvarkens-
vlees) wordt geserveerd 
op een pretzel broodje met 
ketchup, mosterd, augurk en  
gebakken ui. The food is out 
there!

De veggie hotdog (soja & 
tarwe) wordt geserveerd 
op een pretzel broodje met 
ketchup, mosterd, augurk  
en gebakken ui.

hotdog
€550

hotdog

Veggie

Veggie

Sandwich met gerookte kip, 
rucola, tomaat, komkommer 
en oude kaas.

Een sandwich met lauw warme 
veggie kip, rucola, tomaat, 
komkommer en oude kaas. 
A meatless day!

€450

sandwichsandwich

mosterd • chili saus • hoisin • BBQ saus    € 0,50 

borrelhapjesborrelhapjes 5 stuks €425

Veggie
Frisse salade met gerookte 
kip, cherry tomaatjes, 
komkommer, ei, rode ui en 
oude kaas*.

Groene salade met lauwwarme 
veggie kip, cherry tomaatjes, 
komkommer, ei, rode ui en oude 
kaas*. just nature! 

salad
€450
salad

drinks, ice & bitesdrinks, ice & bites
cold drinks

Marie Stella Maris .. € 2 50

Bos ......................... € 2 50

Schulp ..................... € 2 50

Veri Organic ............ € 2 75

Coconut .................. € 2 75

Cawston ................. € 2 75 

Feel Good .............. 
€ 3 00

Vitamin Well ............ € 3 00 

Firefly ...................... € 3 00

Little Miracles  ......... € 3 00

Savse Smoothie  ......
 € 3 00

* dressing naar keuze:
caesar, honing/mosterd of 
balsamico/ olijfolie

 bitterballen 
 scharrelrundvlees, peterselie, mosterd
 truffel, roerei, eekhoorntjesbrood 

 bio kaasstengels
 bio kazen uit het Groene Hart

 (+ droge worst, 1 euro extra)
 bio kazen uit het Groene Hart 

 mini loempia’s    
 duck loempia met groentevermicelli 
 loempia met groentevermicelli

 crispy nuggets
 kip
 bio cheesenuggets

hot drinks (take away)

cappuccino ............. € 2 50

koffie ...................... 
€ 2 25

espresso ................. € 2 00

thee ........................ 
€ 2 00

ice & bites

Boerderijs bakje ...... 
€
 2 50

Boerderijs hoorn ...... € 2 00

Nice knijpijsje ..........
 € 1 50

Nice fruitijsje ........... 
€ 2 75

bio chips & popcorn . € 1 25

kokosballen............. € 1 25

koekjes ................... € 2 75

Natuurlijk d
uurzaam Je weet niet wat je proeft, zo lekker!

Veggie

verse friet

........

........

verse friet
in de
schil

gebakken

small
€225

medium
€275

large
€325

mayonaise • ketchup • curry + € 0,50 
saté saus • speciaal • grizzl saus • picallily + € 0,75  
saté saus + mayo + ui  + € 1,-  

Onze aardappel is geselecteerd op smaak. Zó van het land!  
Fris gewassen en geborsteld, daarna gesneden en à la Grizzl 
gefrituurd. En de schil wordt vanzelfsprekend meegefrituurd. 
Dus gezonder èn lekkerder!


