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

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

S

BUFKES BUŁKA Z KIEŁBASĄ 300

Zrobione z miłością i idealne na szyb-
ką przekąskę!

Normalna XL500 +225

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

Normalna XL570 +225KANAPKI NA CIEPŁO

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

SOK POMARANCZOWY

ZIMNE NAPOJE

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

Kanapka* + bułeczka z kiełbasą

Kanapka* + sałatki makaronowe

790

875


