
Ga ook eens naar
piepersenburgers.nl

Like ons op facebook
en win burgers!

Suupkes

Salaodes

5,00Tomatensuupke

Biologische tomatensoep met een 
dot room en verse kruiden

12,50pestkop salaode

Salade met tomaat, mozzarella, 
pesto, peppadew, pijnboompitten 
en basilicum

14,50oosterse salaode

Salade met scampi’s, taugé, 
zoet-zure rode uien, rode peper 
ringen, waterkers, crème fraîche 
en kroepoek

12,50vrimde kiep salaode

Salade met kipreepjes, paprika, 
basilicum, lemon peper saus en 
Parmezaanse kaas

13,50zalm salaode

Salade met gerookte zalm, avo-
cado, gekookt ei, rode peper en 
verse kruiden

5,00gruun meej ballekes

Boeren groentesoep gevuld met 
extra groenten en kipballetjes 

5,00kerriesuupke

Indiase kerriesoep afgetopt met 
geraspte en gebrande kokos

Alle soepen serveren we met boerenbrood met boter en soepstengels.

Braobantse burgers meej wereldse smaoke!

Salades kunnen ook als voorgerecht geserveerd worden 
voor de prijs van € 8.00, € 8.50 en € 9,00. 

Alle salades worden geserveerd met mosterd-dille dressing. 

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten. 

MENU-PB-Soepkes.indd   1 31-8-2017   15:29:06



Specialiteit!
15,50BURGERVAOJER

Black Angus hamburger (225 gr) 
in een Skyr Bun met cheddarkaas, 
rucola, gebakken chili uien, bacon 
strips en lemonpepper mayonaise

Ga ook eens naar
piepersenburgers.nl

Like ons op facebook
en win burgers!

Burgers worden geserveerd op een snee geroosterd boerenbrood met frisse aardappelsalade.
Voor de snotneuzen hebben we kleine burgers en soepen.Burgers

Braobantse burgers meej wereldse smaoke!

Piepers Veur d'r bij

12,50gewôône

Runderburger (200 gr) met
gebakken uienringen, smokey
bacon strips, ijsberg sla,
cheddarkaas, tomaten relish en 
mosterd

14,50ginne rommel

Lamsburger (200 gr) met 
geitenkaas, zongedroogde tomaat, 
ijsbergsla, bacon strips en truffel 
mayonaise

14,50schavuit

Lamsburger (200 gr) met 
cheddarkaas, zoetzure rode 
ui, peppadew, ijsbergsla en 
rozemarijnmayonaise

14,50raoskal

Zalmburger (125 gr) met
remouladesaus, zongedroogde 
tomaat, avocado, frisse salade en 
verse kruiden

15,50zalm

Zalmburger (125 gr) met scampi’s, 
peperringen, groenten in teriyaki 
saus en sesamzaad

Runderburger (200 gr) met 
pulled pork, witte koolsalade, 
ijsbergsla en BBQ saus 

12,50blaoskaok

3,50

3,75

patat

hèète èrrepel

Frietjes met knoflookolie en
vuurkruiden geserveerd met
mayonaise 

Aardappelwedges met
cayunkruiden en peperringen.  
Geserveerd met mayonaise

3,50gruun meej ei

Groene salade met ei

4,50tortilla sjipkes

Tortilla chips gegratineerd met 
kaas, geserveerd met aioli

4,50om z’n lôôntje

Groene bonen met bacon en chili 
uienringen

Ribkes 
gewôône ribkus zie hierboven

Classic gemarineerde ribbetjes
geserveerd met friet,
knoflooksaus, rode uienringen en 
BBQ saus

16,50 24,50

hèète ribkus  zie hierboven

Duivels pittige ribbetjes met friet, 
geserveerd met knoflooksaus en 
BBQ saus

4,50

4,50

gepofte èrrepel

een èrrepel

Met crème fraîche en 
cheddarkaas

Aardappelgratin met kaas, bacon 
en groene kruiden

2,50
maiske

Halve gegrilde maiskolf met 
kruidenboter

3,50
juin meej saus

Gefrituurde uienringen met aioli 

13,50buitenbeentje

Kalfburger (200 gr) met
satésaus, kaas, taugé, gebakken 
uitjes, ijsbergsla en een gekookt ei

13,50pestkop

Kalfsburger (200 gr) met salami,  
mozzarella, tomaat, pesto en 
basilicum

12,50zoja

Vegetarische soja burger met 
gebakken uienringen, ijsbergsla, 
gebakken ei en BBQ saus

500 gr 1000 gr

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.




