LOCO SATÉ

De burgers worden
geserveerd met een
witte krokante reuze bol,
frites, salade en mosterd
balsamico mayonaise.

17. 50

van de varkenshaas met pindasaus,
kroepoek, gekookt eitje en atjar tjampoer

SPARERIBS

18. 50

huisgemarineerd, met sausjes

CANNELLONI
UIT DE OVEN

18.

50

gevuld met spinazie en ricotta, geserveerd met
gorgonzola en Parmezaanse kaas

BIO SCHNITZEL
JAGER STYLE

20. 50

18. 50

met gegrilde paprika en traditionele stroganoffsaus

SLIPTONGEN

SALADE
OSSENHAASPUNTJES
Mesclun salade, tomaat, komkommer,
radijs, lente ui, gebakken champignons,
ui, ossenhaaspuntjes en teriyakisaus

VEGA SALADE

KIPPENDIJ SALADE

20. 50

SALADE GEROOKTE VIS
Mesclun salade, tomaat, komkommer,
gerookte zalm, paling en makreel, met
yoghurt-cocktailsaus

22. 50

met licht pittige Argentijnse jus

GEGRILDE KALFSOESTER

CLASSIC BURGER
runderburger 180 grams met sla,
relisch, tomaat, augurk en Cheddar

SPICY BURGER

12. 50

runderburger 180 grams met sla,
jalapenosalsa, tomaat, augurk,
gegrilde paprika, rode ui en Cheddar

CHEESE BURGER

13.

50

runderburger 180 gram met sla,
relisch, tomaat, augurk, brie en Cheddar

ZALM BURGER

15.

50

zalm burger 180 grams met sla, tomaat.
augurk, rode ui, avocado,
yoghurt-cocktailsaus en Cheddar

BRIE BURGER
kaasburger met sla, pesto, tomaat,
augurk en Mozzarella

13, 50
14, 50

14, 50
15, 50

15, 50
16, 50

LOCO BURGER

runderburger 180 grams met sla,
relisch, tomaat, augurk, rode ui, boerenmetworst,
Cheddar en gebakken spiegeleitje

21. 50

BOEREN BURGER

22. 50

runderburger 180 grams met sla,
joppiesaus, tomaat, augurk, gebakken
champignons, ui, bacon en Cheddar

met kalfsstoof en gegrilde groene asperges

OSSENHAAS CLASSIC

/m

Spinazie, appel, gorgonzola,
crouton en gesuikerde walnoten met
limoendressing

in roomboter gebakken sliptongetjes,
met klassieke remouladesaus

ARGENTINA STEAK

13. 50

Mesclun salade, tomaat, komkommer, radijs,
paddenstoelen, met sinaasappelmayonaise

met gebakken uien, champignons, spek,
spiegeleitje en pepersaus

KIP STROGANOFF

BURGERS

SALADES

Hoofdgerechten
worden geserveerd met
frites, frisse salade en
mayonaise.

16, 50

in eigen jus, met champignons
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