
 

 

 

 
  

       Solo  Compleet 
Classic      € 8,80  € 13,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken uien en hamburgersaus 
 
Bacon       € 9,80  € 14,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken uien, bacon en 
hamburgersaus 
 
Say Cheese      € 9,80  € 14,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar en hamburgersaus 
 
Say Cheese 2.0     € 10,80 € 15,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, Chaumes-kaas, gebakken uien en 
hamburgersaus 
 
Lam       € 11,80 € 16,80 
Gekruid lamsgehakt, tzatziki, rucola, rode ui, komkommer, tomaat en 
gegrilde courgette 
 
Kip       € 9,80  € 14,80 
Krokante kipfilet, bacon, guacamole, sla, tomaat, komkommer en augurk 
 
Scampi      € 11,80 € 16,80 
5 scampi’s met wakame, limoen-knoflooksaus, kropsla, rucola, tomaat, 
komkommer en augurk 
 
Truffel       € 11,80 € 16,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken champignons, rucola, 
Parmezaan en truffelcrème  
 
Wagyu      € 15,80 € 20,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken uien, gebakken ei en 
hamburgersaus 

BURGERS 

Saté        € 15,90 
Gemarineerde saté van varkenshaas met satésaus, kroepoek, 
gemengde salade en dikke friet met mayonaise 
 
Vega Saté       € 15,90 
Vegetarische saté met satésaus, kroepoek, gemengde salade en 
dikke friet met mayonaise 
 
Gebakken Scampi’s     € 16,90 
9 gebakken scampi’s met gemengde salade en dikke friet met 
mayonaise 
     

ENZO 

VOOR AFHALEN OF BEZORGEN 
KUNT U BELLEN NAAR: 

0475 – 854 507 
GELIEVE MET PIN BETALEN 



 

 

 

       Solo  Compleet 
Soja Classic      € 8,80  € 13,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken uien en hamburgersaus 
 
Soja Say Cheese     € 9,80  € 14,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, cheddar en hamburgersaus 
 
Soja Say Cheese 2.0    € 10,80 € 15,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, Chaumes-kaas, gebakken uien en 
hamburgersaus 
 
Soja Kip      € 9,80  € 14,80 
Krokante No-Chicken-burger met salsa, gegrilde courgette, gegrilde 
paprika, rode ui, sla, tomaat, komkommer en augurk 
 
Vega       € 9,80  € 14,80 
Zwitserse Gruyere-kaas-burger met rode ui, basilicumcrème, sla, tomaat, 
komkommer en augurk 
 
Soja Truffel      € 11,80 € 16,80 
Met sla, tomaat, komkommer, augurk, gebakken champignons, rucola en 
Parmezaan en truffelcrème 

 

VEGA BURGERS 

Salade Caprese      € 12,80 
Buffelmozzarella met tomaat, gemengde sla, pijnboompitjes en 
basilicumcrème  
 
Caesar Salade      € 12,80 
Kropsla met gebakken kip, Parmezaan, ei, bacon, 
caesarcrème, tomaat en komkommer 
 
Salade Scampi      € 13,80 
Gebakken scampi’s met gemengde sla, wakame, limoen-
knoflookcrème, tomaat en komkommer 

SALADES 

VOOR AFHALEN OF BEZORGEN 
KUNT U BELLEN NAAR: 

0475 – 854 507 
GELIEVE MET PIN BETALEN 

Friet met mayo       € 3,50 
Koolsalade        € 3,50 
Gemengde salade       € 3,90 
 
Solo = Alleen de burger 
Compleet = Met frietjes, mayo en koolsalade     

SIDE DISHES 


