
Heb je een allergie? Meld het ons!
 = Vegetarisch

Czy masz jakieś alergię? Powiedz nam o tym!
 = Wegetariańska

Kanapka* + 
bułeczka z kiełbasą

Kanapka* + 
mała zupa

*Dla kanapek w cenie od 5,50 obowiązuje dopłata

725

775

Tostini szynka i ser  3,75
Tostini Hawaii  4,25
Tostini Nutella  3,00

DLA DZIECI

Bufkes Trio EXTRA GROOOT
Kanapka XL z werrem sjink, limburger oraz 
kipkrokant, sałatą oraz majonezem 
ze słodkim chilli 7 50

WYBÓR CHLEBA

Bułka biała Bułka ciemna XL biała XL ciemna

Werrem sjink  5,25 7,50
Szynka delikatesowa, sałata i partysaus
Limburger  5,00 7,25
Pieczeń ziołowa, sałata, surówka, sos musztardowy
Limburger speciaal  5,00 7,25
Pieczeń ziołowa, sałata, cebula, curry i sos musztardowy
Valkenburger  5,25 7,50
Pieczeń ziołowa, ananas, ser cheddar, sałata, sos imprezowy
Bufburger  5,50 7,75
Burger 100% wołowiny, ogórek kiszony, pomidor, 
sałata, keczup i partysaus

Bufkesbal  5,00 7,25
Pieczony klops, sałata, sos musztardowy
Rendang 5,50 7,75
Indonezyjski gulasz wołowy, miks białej kapusty, 
marynowany ogórek, posypka seroendeng
Kipkrokant  5,25 7,50
Z sałatą i partysaus
Bufkes club  5,25 7,50
Pierś z kurczaka, boczek, jajko z wolnego wybiegu, pomidor, 
rukola i sos musztardowy
Oosterse kip 5,25 7,50
Ziołowa pierś z kurczaka, miks białej kapusty, chrupiąca cebulka 
i majonez ze słodkim chilli
Sticky BBQ   5,25 7,50
Azjatyckie kawałki wegetariańskie , miks białej kapusty,
 chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Omlet z boczkiem  4,75 7,00
Z sosem musztardowym
Kiełbaska grillowa Gulpener  4,75 7,00
Z sałatą i sosem musztardowym

Normalna XL

Bufburger deluxe 120 g hamburgera wołowego 
Z boczkiem, sałatą, pomidorem, ogórkiem kiszonym, 
czerwoną cebulą i majonezem ze słodkim chilli

8,00

Limburgs gehakt  4,50 6,75
Pokrojony klops, sałata i partysaus 
Samo zdrowie  4,75 7,00
Szynka, ser, pomidor, ogórek, jajko z wolnego wybiegu, 
sałata i sos musztardowym
Brie deluxe   4,75 7,00
Z rukolą, orzechami włoskimi i miodem
Filet americain  4,50 6,75
Z jajkiem z wolnego wybiegu, cebulą i szczypiorkiem  
(sos martino i ogórek kiszony +0,50)
Mozzarella pomidor   4,50 6,75
Z rukolą, świeżym pesto i toskańskimi ziołami
Domowa pasta z tuńczyka  4,75 7,00  
Z jajkiem z wolnego wybiegu, cebulą, kaparami i rukolą
Domowa pasta jajeczna z boczkiem   4,50 6,75  
Z rukolą i szczypiorkiem 
Wędzony łosoś 6,00 8,25
Z serkiem ziołowym, rukolą i dressingiem 
musztardowo-koperkowym lub remuladą
Carpaccio wołowe   6,00 8,25
Z rukolą, parmezanem, miksem ziaren i dressingiem 
balsamicznym lub majonezem truflowym

KANAPKI NA CIEPŁO

KANAPKI NA ZIMNO

Normalna XL



Heb je een allergie? Meld het ons!
 = Vegetarisch

Czy masz jakieś alergię? Powiedz nam o tym!
 = Wegetariańska

ŚWIEŻE SAŁATKI

Smoothie jogurtowe  Z truskawkami lub owocami leśnymi   
Smoothie z sokiem pomarańczowym  
Z truskawkami lub owocami leśnymi   
Hawajskie smoothie mocy    
Marakuja, kokos, mango, acerola, jabłko i ananas
Smoothie mocy cudowna zieleń   
Szpinak, awokado, jabłko, brokuł, mango, trawa pszeniczna,
trawa jęczmienna i spirulina
Smoothie mocy bomba jagodowa   
Acai, jagoda, jabłko, banan, czarna porzeczka, truskawka,
jeżyna, baobab i białko konopne

Różne rodzaje sycących zup. 
Duża zupa jest podawana z chlebem z masłem.

Mała od 3,75 Duża od 5,25

DOMOWE ZUPY

Sałatka z tuńczykiem  6,25 11,50
Z czerwoną cebulą, kaparami, jajkiem z wolnego wybiegu 
i dressingiem musztardowo-koperkowym
Sałatka ziołowy kurczak  6,25 11,50
Z miksem ziaren, parmezanem, grzankami, redukcją balsamiczną 
i dressingiem musztardowo-koperkowym
Sałatka mozzarella pomidor    6,25 11,50
Ze świeżym pesto, miksem ziaren, grzankami, parmezanem, 
redukcją balsamiczną i dressingiem musztardowo-koperkowym
Sałatka wołowe carpaccio  7,25 12,50
Z miksem ziaren, parmezanem i redukcją balsamiczną 
lub majonezem truflowym
Sałatka wędzony łosoś   7,25 12,50
Z czerwoną cebulą, kaparami, miksem ziaren 
i dressingiem musztardowo-koperkowym lub remuladą

Normalna

Nasze sałatki są przygotowywane z marynowanymi pomidorkami, ogórkiem i 
grzankami. Duża sałatka jest podawana z chlebem z masłem

XL

*Voor broodjes van 5,00 en meer geldt een meerprijs

Flatbread ham kaas   5,00
Szynka, ser i serek ziołowy  (Hawajska +0,50)
Flatbread mozzarella tomaat    6,00
Mozzarella, pomidor, świeże pesto i serek ziołowy
Flatbread oosterse kip   6,75
Ziołowa pierś z kurczaka, miks białej kapusty, 
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Flatbread sticky BBQ    6,75
Azjatyckie kawałki wegetariańskie , miks białej kapusty, 
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Flatbread taco  6,75
Ziołowa pieczeń, miks białej kapusty, ser długodojrzewający i remulada

FLATBREADS

950

Coca Cola Regular / Zero  
Sprite / Fanta Orange   
Chaudfontaine niegazowana / gazowana  
Fuze Tea Różne smaki  
Sok jabłkowy  
Bitter Lemon / Tonic / Cassis  
Fristi / Chocomel  
Mleko   
Red Bull  
Piwo 0,0%  

ZIMNE NAPOJE

SMOOTHIE I SMOOTHIE MOCY

ZAMÓWIENIE ONLINE!
WWW.BUFKES.NL

SOK POMARANCZOWY

Pasztecik z potrawką z kurczaka
Bogato wypełniony kurczakiem 
i pieczarkami

Z frytkami i sałatką + 3,00

KLASYKA

Mały   Duża 

Ceny różnią się w zależności od lokalizacji. Poszukaj ceny w menu



Heb je een allergie? Meld het ons!Czy masz jakieś alergię? Powiedz nam o tym!
 = Wegetariańska

Kawa  
Cappuccino  
Kawa z mlekiem   
Latte macchiato  
Espresso  
Gorąca czekolada   
Bita śmietana    
Herbata  Różne smaki  
Napar ze świeżej mięty  Z miodem   
Napar ze świeżego imbiru  Z miodem   

Latte ciasteczko czekoladowe   
Latte o smaku czekoladowego ciasteczka, bita śmietana i polewa czekoladowa
Latte karmel i wanilia   
Latte o smaku waniliowym, bita śmietana z polewą karmelową
Deserowa kawa miesiąca   
Zapytaj o nasze zmieniające się kawy deserowe
Kawa „kletskop”   
Espresso o smaku waniliowym z karmelem, bitą śmietaną, 
karmelizowanymi orzechami i ciasteczkiem kletskop

Kawa mrożona klasyczna   
Kawa mrożona klasyczna  
Kawa mrożona z karmelem    
Kawa mrożona o smaku karmelowym, z bitą śmietaną i polewą karmelową
Kawa mrożona ciasteczko czekoladowe  
Kawa mrożona o smaku czekoladowego ciasteczka, 
z bitą śmietaną i polewą czekoladową
Mrożona kawa miesiąca  
Zapytaj o nasze zmieniające się kawy mrożone

Ciasteczko amerykańskie  Różne rodzaje   
Wafel Bufkes  
Muffiny Różne rodzaje  
Jabłecznik  

HOMEMADE

CIEPŁE NAPOJE

KAWY DESEROWE

KAWY MROŻONE

SŁODKOŚCI

CODZIENNIE ŚWIEŻO UPIECZONE SŁODKOŚCI

Ceny różnią się w zależności od lokalizacji. Poszukaj ceny w menu


