
A"aalmenu’s Bistroclub de Stadsburger Bergen op Zoom  

Starters 
Grilled nacho’s  met verse guacamole, cheddar cheese, tomaat, crème fraîche, gehakt en jalapenos. 
€7,95 
Vega nacho’s met guacamole, cheddar cheese, tomaat, paprika, ui en courget. 
€7.95 
Brusche;a versgebakken brood met tomaat, knoflook, basilicum en aceto balsamico. 
€5,75 
Carpaccio rundvlees, old RoAerdamsche kaas, truffelmayo, pijnboompitjes en zongedroogde tomaat. 
€10.95 
Plankje lekkers( 2 pers.) Diverse soorten ham en worst, tafelzuur en vers brood met kruidenboter 
€16,95 

Hoofdgerechten 
Spareribs met sweet bbq-saus en friet. 
€18,95 
Kip saté van het huis met verse frietjes, satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek. 
€15,75 
Scampi salade scampi’s, sla, knoflook, dressing, tomaat, komkommer, paprika, olijven, zongedroogde 
tomaatjes, ei en croutons. 
€13,95 
De Stadsburger beePurger, bacon, old RoAerdamsche kaas, tomaat, augurk, gebakken uitjes, sla en 
homemade bbq saus. 
€11.25 
The Champ beePurger, gekarameliseerde ui, champignons, Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayo. 
€11.75 
Carpaccio burger beePurger, ruccola ,zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, kappertjes,  
old RoAerdamsche kaas en truffelmayo. 
€13.75 
De scharrelaar huisgemaakte kipburger ,cheddar cheese, tomaat, crème fraise, rode ui, guacamole 
en sla. 
€10.75 
Gambaburger huisgemaakte gambaburger, knoflook, peterselie, sla, rode ui en chilimayo. 
€13,50 
Veggie cajun burger PiSge vegetarische burger op basis van paprika, kidneybonen, mais, mozzarella 
en cajunkruiden op een broodje met sla, guacamole, jalapeno, tomaat, rode ui, gefrituurde uien 
ringen 
€12.25 
The dutch weed burger Burger gemaakt van eiwitrijke bonen en verse royal kombu, deze koning 
onder de zeewieren komt uit de Oosterschelde ,op een broodje met sla, tomaat, augurk, 
gekarameliseerde ui en weedsaus 
€11.50 



Lekker voor erbij…. 
Friet  
€2,95 
Truffelfriet met truffelmayo, parmezaanse kaas, spekjes en peterselie  
€6.75 
Patatas bravas aardappelpartjes met pikante saus 
€4.95 
Salade met gemengde sla, tomaat, komkommer, ui, ei en dressing. 
€3,75 

Kleine Burgers 
Juniorburger menu mini beePurger, ijsbergsla, tomaat, frietjes met ketchup en appelmoes 
€6.25 
Frietjes met snack frikandel, kroket of kipnuggets  en natuurlijk appelmoes en mayonaise 
€6.25 

Happy endings 
Cheesecake 
€3.75 
Chocoladetaart 
€4.00 

Milkshakes  
Homemade milkshakes in de smaken: 
Vanille, aardbei, chocolade, banaan, perzik en hazelnoot. 
€4,75 


