
LUNCH MENU                             CAFÉ BERKHOUT 
dagelijks van 11.30 tot 17.00 uur 

 

BROODJES 
Keuze uit bruin of wit oerbrood 

 
Old Amsterdam met rucola, cornichons en mosterd mayo  € 5,90 

Baba Ganoush (aubergine puree)  met gegrilde groenten (bacon +1,-)  € 6,90 
Rundercarpaccio met truffelmayo, parmazaan en gebakken uitjes  € 8,90 

Gerookte zalm met huisgemaakte avocadomousse  € 9,20 
Brie uit de oven met peer, walnoot en honing  € 6,80 

Gemarineerde kip met cajun kruiden, aioli, rucola en uitjes  € 7,20 
 

 

BERKHOUT BURGERS 
Al onze burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees en worden geserveerd met friet 

 

Classic burger (150gr) (kaas +0,50 bacon +1,00)  € 9,50 
Mexican burger met jalapeño, cheddar en quacamole  € 13,50 

Deluxe burger met gegrilde groenten en rode ui compote  € 12,50 
Black angus burger (200gr) (cheddar +1,00 bacon +1,00)  € 14,50 

Berkhout black angus burger met cheddar, jalapeño en chilimayo  € 16,50 
XXL Black angus beef burger (400gr)  € 19,50 

 
 

SPECIALS 
Uitsmijter of Omelet met brood (3 eieren)  € 6,80 

(+kaas € 0,50 +tomaat € 0,30 +ham € 0,50 +bacon  € 1,00) 
Maaltijdsalade met geitenkaas uit de oven, honing en walnoten  € 12,50 

Maaltijdsalade met gerookte zalm en avocadomouse  € 13,00 

2 Oma Bob’s kroketten of frikandellen met brood  € 7.00 
Huisgemaakte soep van het moment! Zie krijtbord!  € 5.50 

 
 

TOSTI’S 
Tosti kaas € 3,50 (+tomaat € 0,30 +ui € 0,30 +ham  € 0,50) 

Croque monsieur (ham en twee soorten kaas)  € 4,50 
Croque madame (ham, twee soorten kaas en een gebakken ei)  € 4,90 

 
Portie friet met mayo en ketchup € 4,00 

 
 

 
 
 

 



BITES & BURGERS                       CAFÉ BERKHOUT 
    dagelijks van 17.00 tot 21.30 uur 

 
 

BITES 
Oma Bob’s bitterballen (8x)  6,00 

Kaastengels (8x)  6,50  Vlammetjes (8x)  6,00 
Mini frikandellen (8 stuks) 5,00 

Bittergarnituur (mix van bovengenoemde 16x)  12,50 

 
Mandje oerbrood met huisgemaakte aioli and hummus 5,00 

Huisgemaakte soep van het moment 5,50 

Gerookte zalmtartaar met kleine frisse salade en toast 9,20 
Brochette met malse kip cajun geserveerd met aioli en brood 7,20 

Warme spaanse chorizo worstjes 6,00 
Rundercarpaccio met parmazaan, gebakken uitjes en truffelmayo 8,90 

Nachos uit de oven met cheddar, guacamole, tomaten salsa en zure room 7,50 
Kip tempura style met zoete chilisaus 6,00 

Italiaanse olijven 5,00 
 

 
BURGERS 

Al onze burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees en worden geserveerd met friet 

 
Classic burger 9,50  (extra lekker met kaas + 0,50 of bacon + 1,00) 

Deluxe burger met gegrilde groenten en huisgemaakte compote van rode ui 12,50 

Mexican burger met cheddar, huisgemaakte guacamole en jalapeños 13,50 
 

Black angus burger (200 gr) 14,50  (extra lekker met cheddar + 0,50 of bacon + 1,00) 

Berkhout black angus burger met cheddar, chilimayo en jalapeños 16,50 
XXL Black Angus burger (400 gr) 19,50   

 

 


