
Limburgs gehakt 
Pokrojony klops, sałata i partysaus 
Samo zdrowie 
Szynka, ser, pomidor, ogórek, jajko z wolnego 
wybiegu, 
sałata i sos musztardowym

Brie deluxe  
Z rukolą, orzechami włoskimi i miodem
Filet americain 
Z jajkiem z wolnego wybiegu, cebulą i szczypiorkiem  
(sos martino i ogórek kiszony +0,50)

Mozzarella pomidor  
Z rukolą, świeżym pesto i toskańskimi ziołami
Domowa pasta z tuńczyka 
Z jajkiem z wolnego wybiegu, cebulą, kaparami i rukolą

Alle koud belegde broodjes Extra Grooot +225

WYBÓR CHLEBA

Bułka biała Bułka ciemna XL biała XL ciemna

C

BUFKES BUŁKA Z KIEŁBASĄ 300

Zrobione z miłością i idealne na szyb-
ką przekąskę!

500 +225

*W przypadku bułek od 5,70 € obowiązują dodatkowe koszty. 

Kanapka* + bułeczka z kiełbasą

Kanapka* + porcja frytek

Kanapka* + mała zupa

790

825

875

DUZY GLÓD? SPÓJRZ NA NASZE OFERTY LACZONE!

NASZE EKSTRA DUŻE TOPPERY

Bufkes trio 
Kanapka XL z werrem sjink, limburger oraz kipkrokant, 
sałatą oraz majonezem ze słodkim chilli
Kip curryworst
Ekstra duża kanapka, wypełniona kiełbasą curry z kurc-
zaka, smażoną cebulą, sałatą, pastą musztardową, sosem 
curry i curry w proszku.

795

KANAPKI NA ZIMNO

Werrem sjink 
Szynka delikatesowa, sałata i partysaus
Limburger 
Pieczeń ziołowa, sałata, surówka, sos musztardowy
Limburger speciaal 
Pieczeń ziołowa, sałata, cebula, curry i sos musztar-
dowy
Valkenburger 
Pieczeń ziołowa, ananas, ser cheddar, sałata, sos 
imprezowy

Bufburger 
Burger 100% wołowiny, ogórek kiszony, pomidor, 
sałata, keczup i partysaus
Bufkesbal 
Pieczony klops, sałata, sos musztardowy
Rendang
Indonezyjski gulasz wołowy, miks białej kapusty, 
marynowany ogórek, posypka seroendeng
Kipkrokant 
Z sałatą i partysaus

Oosterse kip
Ziołowa pierś z kurczaka, miks białej kapusty, 
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Sticky BBQ  
Azjatyckie kawałki wegetariańskie , miks białej 
kapusty, chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Omlet z boczkiem 
Z sosem musztardowym
Kiełbaska grillowa Gulpener 
Z sałatą i sosem musztardowym

570 +225KANAPKI NA CIEPŁO

Duża bogato wypełniona zupa
Różne odmiany, podawane z kanapką i masłem

DOMOWE ZUPY

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

Normalna

Normalna XL

XL



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

Flatbread Ham Cheese  5,75
Szynka, ser i serek ziołowy  (Hawajska +0,75)
Flatbread Mozzarella Tomato    6,75
Mozzarella, pomidor, świeże pesto i serek ziołowy
Flatbread Oosterse kip   7,25
Ziołowa pierś z kurczaka, miks białej kapusty, 
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Flatbread Sticky BBQ    7,25
Azjatyckie kawałki wegetariańskie , miks białej kapusty, 
chrupiąca cebulka i majonez ze słodkim chilli
Flatbread Taco  7,25
Ziołowa pieczeń, miks białej kapusty, ser długodojrzewający i remulada

FLATBREADS

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

Coca Cola Regular / Zero  
Sprite / Fanta Orange 
Chaudfontaine niegazowana / gazowana  
Fuze Tea Różne smaki  
Fristi / Chocomel / Mleko   
Red Bull  
 

SOK POMARANCZOWY

ZIMNE NAPOJE

Lunch box wypełniony 8 zimnymi kanapkami 
według uznania urzędu

LUNCHBOX WSZYSTKICH RZECZY

? Z

3750

Ciasteczko amerykańskie  Różne rodzaje   
Wafel Bufkes  
Muffiny Różne rodzaje

SŁODKOŚCI

American cookie Diverse soorten  2,50
Bufkes wafel   2,50
Muffin Diverse soorten  2,50
Appeltaart  3,50

HOMEMADE
DAGELIJKS VERSGEBAKKEN ZOETWAREN

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

CIEPŁE NAPOJE

KOZY MIALYBY ODKRYL KAWE?!

Według legendy, kawa została odkryta w IX wieku przez młodego pasterza 
kóz w Etiopii. w wieku przez młodego pasterza kóz z Etiopii, o imieniu 
Khaldi. Pasterz zauważył, że jego kozy mają dużo więcej energii po 
zjedzeniu czerwonych jagód z pewnego drzewa. Pasterz uznał to za tak 
niezwykłe, że postanowił zbadać jagody. Opowieść o Khaldim i jego 
czerwonych jagodach dotarła wkrótce do klasztoru, gdzie pewien mnich, 
który zasypiał w trakcie modlitwy, spróbował jagód. Gdy zauważył, że 
jagody są skuteczne, stworzył z nich mieszankę - napój, który dziś znamy 
jako kawę.

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


