
Vlees - koud Vlees - warm
€ 6,50

€ 6,95

€ 4,95

€ 5,50

€ 4,95

€ 6,95

€ 6,50

Pistoletje Warm vlees
Fricandeau rollade gegaard in een speciale marinade met satésaus

Pistoletje Beenham
Nostalgisch verse beenham met honingmosterdsaus

Pistoletje Pastrami
Gekruid pekelvlees v/d plaat met ijssla, augurk en 
honingmosterdsaus

Pistoletje Steak Teriyaki
Rundvlees in Japanse marinade v/d plaat met ijssla, rode ui en 
wasabimayo en/of grillsaus

Pistoletje Kebab
Gekruid rundvlees v/d plaat met ijssla, ui, knoflook- en salsa saus

Pistoletje Mokum
Rundvlees gemarineerd in verse knoflook, kruidenboter en 
champignons v/d plaat met ijssla en rode ui

Grillburger
Puur rundvlees v/d plaat met ijssla, rode ui, augurk en grillsaus

Boeren burger
200 gram rundvlees burger met kaas, spek, ijssla, rode ui en 
salsasaus

€ 5,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 5,50

€ 6,95

€ 6,95

€ 4,95

€ 6,95

€ 3,95

Kip

Menu

Pistoletje Hot Chicken
Kiprollade v/d plaat met ijssla en salsasaus

Pistoletje Kip Teriyaki
Kippenhaasjes in Japanse marinade v/d plaat met ijssla, rode ui 
en wasabimayo en/of grillsaus

Italiaanse Focaccia Kip
Kipfilet met ijssla, pomodori secchi en pestomayonaise

Pistoletje Kipkerriesalade (koud)
Uit eigen keuken met ijssla

Braadworst ‘Papa Vyent’
Een heerlijk Surinaams gekruide kip braadworst met een 
vleugje Madame Jeanette

Chiacatta spicy kip schnitzel
Gepaneerde kip schnitzel met sriracha, grillsaus, jalapeños, 
tomaat, ui en Hollandse kaas 

Bocadillo Vitello Tonnato
Fricandeau met tonijnsaus, ijssla en kappertjes

Bocadillo Carpaccio
Gerookte ossenhaas met pesto, ijssla en oude kaas

Pistoletje Filet
Vers uit eigen keuken met ui, ei, peper en zout

Pistoletje Rib-eye
Gebraden in eigen keuken zonder toevoegingen

Pistoletje Ossenworst
Heerlijke ouderwetse Amsterdamse pittige gekruide worst

Powerfood Baguette wortel ‘Rib-eye’
Rib-eye uit eigen keuken, rucola, truffelmayo en kiemgroente

Italiaanse bol Beenham
Gebraden boerenham, ijssla, tomaat en honingmosterdsaus

€ 7,25

€ 4,50

€ 4,50

€ 6,95

€ 7,50

€ 7,25

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 4,95

€ 4,50

€ 5,95

€ 5,95

Boeren braadworst XXL
Braadworst uit eigen keuken

Braadworst ‘Escobar’
Braadworst gevuld met jalapeños en cheddar. Met ijssla en 
jalapeñomayo

Italiaanse Bruschetta beenham
Beenham, roombrie, rucola en honingmosterdsaus

Bocadillo Albondigas
Gehaktballetjes in Spaanse saus met aioli en rucola

Piegata Gyros
Dun gesneden procureur met tzatziki, rode ui en augurk

Piegata Caramba
Dun gesneden procureur met creamcheese, rode uien en een 
zoet pikante rode saus

Italiaanse Piegata Tosti
Ham kaas, salami kaas of vegetarisch

Broodje Bal
Pistoletje of bolletje half om half gehaktbal met saus naar 
keuze



Vis Kaas

Ons overheerlijke menu

€ 4,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,50

Menu

Pistoletje Griekse Tonijn
Huisgemaakt met olijven, feta en diverse kruiden

Pistoletje gerookte Zalm
De beste zalm uit Noorwegen met ijssla, rode ui en kappertjes

Pistoletje gerookte Paling
Vers ambachtelijk gerookte paling, direct van de rokerij

Pistoletje Surimi Scampi
v/d plaat met ijssla, knoflooksaus en grillsaus

Pistoletje Krabsalade
Verse salade van krab en surimi

Pistoletje Tonijnsalade
Tonijnsalade op mayo basis met ijssla

€ 5,50

€ 7,95

€ 8.95

€ 5,95

€ 5,50

€ 4,50

€ 7,95

Pistoletje Jong Belegen kaas
Heerlijke Noord-Hollandse jong belegen kaas

Pistoletje echte Oude kaas
Originele overjarige Lutjewinkelkaas

Pistoletje Roombrie
Originele roombrie met ijssla, komkommer en bieslook

Power Food Spelt Baguette Cranberry
Met overjarige kaas, rucola, bieslook, cranberries en 
honingmosterd

€ 2,95

€ 3,95

€ 4,50

€ 6,50

Vegetarisch
Pistoletje Falafel
Stukjes falafel met ijssla, chili en knoflooksaus

Toscaanse Caprese
Met mozzarella, huisgemaakte pesto, tomaat, rucola en 
zongedroogde tomaat

Molenaars bol
Met roombrie, rode ui, walnoot, honing en zongedroogde 
tomaten tapenade

Bornbol
Met geitenkaas, walnoot, honing, tomaat en een pepertje

Power Food Baguette Wortel
Met huisgemaakte hummus en gegrilde groenten

Vegetarische Grillburger
Overheerlijk vega burger met ijssla, ui, augurk en grillsaus

€ 3,95




