
burger
van de maand

Een maandelijks 
wisselende burger
Vraag onze medewerker 
of zie krijtbord

PUIK burger  18,50

Verse dubbele runderburger op een ovenverse bol met 
gemengde sla, tomaat, augurk, komkommer, gebakken 
champignons, ui, bacon, Old Amsterdam, gebakken ei  
en huisgemaakte burgersaus

Kipburger 15,95

Verse kipburger op een ovenverse bol met gemengde 
sla, cheddar, courgette, champignons en tomatensalsa

Italiaanse burger 15,95

Verse runderburger op een ovenverse bol met 
rucola sla, mozzarella, parmaham, tomaat, olijf en aïoli

Kaas burger  15,95

Verse runderburger op een ovenverse bol met 
ijsbergsla, cheddar, tomaat, augurk, paprika  
en huisgemaakte burgersaus

Vega burger     15,95

Verse vegetarische burger op een ovenverse bol met 
gemengde sla, champignons, rode ui, courgette, prei, 
paprika, kaas en huisgemaakte burgersaus

M E N U K A A R T

Puik

diner
Puike 

lunch
Vanaf 17.00 uur 11.30 uur tot 17:00 uur

tomaten-groentensoep    5,95

heldere kippensoep  5,95

Met vermicelli en prei

goedgevulde goulashsoep   6,50

Met rundvlees en groenten

eiergerechten
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Uitsmijter shoarma speciaal 8,95

Met 3 eieren, shoarma, gebakken ui,  
paprika en champignons

Uitsmijter ham of kaas  7,25

Uitsmijter ham & kaas 7,50

Uitsmijter spek  7,75

Uitsmijter spek & kaas 8,00

Tosti’s XXL
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Ham en/of kaas  6,95

Hawaï  7,95

Met ham, kaas, ananas

Kip 7,95

Met gerookte kip, brie en pesto

Zeeuwse  7,95

Met kaas, Zeeuws spek, tomaat en rode ui

Olde boer 7,95

Met Old Amsterdam, boerenmetworst
en een tipje piccalilly

Burgers Lunch en diner soepen
Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Puike schnitzel 16,50

Met spek, ui en champignons 
Geserveerd met champignonroom- of pepersaus (1,50)

Spareribs 16,95

Met knoflook en chilisaus

vis van de dag 15,95

Met bijpassende saus

Fish & Chips 16,95

Gefrituurde heekfilet met huisgemaakte remouladesaus
*Deze vis is duurzaam gevangen (MSC)

boeuf bourguignon 16,95

Goed gevuld runderstoofpotje

pasta     15,95

Met bospaddenstoelen, truffelroomsaus en geraspte kaas

chili con carne     13,95

Met vegetarisch gehakt
Geserveerd met gemengde salade

Mixed grill 19,50

Met spareribs, kip en biefstuk 
Geserveerd met saus naar keuze

Rib eye 18,50

Met kruidenboter

varkenshaas 16,95

Met mosterdspek en mosterdroomsaus

Saté spies 15,95

Varkenshaassaté met satésaus, atjar en kroepoek

Proeverijtje 8,95

Een verrassing uit de Puike keuken

Macaron 6,95

IJsmacaron bosvruchten en slagroom

Dame Blanche  7,25

Met vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

Pannacotta  6,95

Met bitterkoekjes en Amaretto

lavacake 6,95

Met kaneelijs en slagroom

Puike ijskoffie  7,50

Chocomel, vanilleroomijs, Maliburoom, marshmallows 
en slagroom

hoofdgerechten

Desserts

 Vegetarische gerechten

Onze burgers worden geserveerd met huisgemaakte friet en mayonaise. Voor 1,75 krijgt u een schaaltje rauwkost bij uw burger
Onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met huisgemaakte friet, mayonaise en garnituur

 Vegetarische gerechten
(Prijs)wijzigingen voorbehouden

WIFI WACHTWOORD:
eetsmakelijk

Maand 
menu

3 Gangen maandmenu     12,75

Een maandelijks wisselend menu 
Vraag onze medewerker of zie krijtbordRundercarpaccio xxl  10,00

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

Koffie met gebak | Lunch | Borrel | Diner

Keuze uit een witte of een bruine ovenverse bol
oerbrood 
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Pastrami 9,75

Met rode uiencompÔte

gerookte zalm 9,75

Met rode ui, augurk en mosterdmayonaise

Pulled Chicken  9,50

Met rucola sla en chilimayonaise 

Carpaccio     9,75

Met parmezaanse kaas, smoked beans, rucola sla  
en truffelmayonaise 

Warme beenham 9,00

Met honing-mosterdsaus

Brie uit de oven    9,00

Met walnoot en honing 

2 Kalfskroketten 7,25

Met oerbrood

Clubsandwich  11,75

Met kipfilet, bacon, komkommer, tomaat, rode ui,  
gebakken ei, mosterdmayonaise en huisgemaakte friet

Salades
Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

gerookte zalmsalade 9,95

Met gemengde sla, rode ui, tomaat, komkommer, 
augurk, kappertjes en dille mayonaise 

Warme beefsalade 9,95

Met ossenhaaspuntjes, paprika, courgette, rode ui, 
bosui, champignons, cashewnoten en hoisinsaus

bonensalade   9,95

Met een mix van bonen, ijsbergsla, paprika, 
rode ui, prei en french dressing



Puike 

Voorgerechten
Puike 

pannenkoeken
Lunch en diner

Puik broodplankje met dipjes 6,00

nacho’s uit de oven   6,95

Met kaas, guacomole, bosui en salsasaus

Rundercarpaccio XXL 10,00

Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

gravad lax 9,50

Met wakame en limoenmayonaise

Pasteitje   8,25

Met bospaddenstoelenragout

soepen
Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

tomaten-groentensoep    5,95

heldere kippensoep  5,95

Met vermicelli en prei

goedgevulde goulashsoep   6,50

Met rundvlees en groenten

Salades
Geserveerd met oerbrood en kruidenboter

gerookte zalmsalade 9,95

Met gemengde sla, rode ui, tomaat, komkommer, 
augurk, kappertjes en dille mayonaise 

Warme beefsalade 9,95

Met ossenhaaspuntjes, paprika, courgette, rode ui, 
bosui, champignons, cashewnoten en hoisinsaus

bonensalade   9,95

Met een mix van bonen, ijsbergsla, paprika, 
rode ui, prei en french dressing

Pannenkoek monkey chocolate chunky 9,75

Met banaan, chocoladeschaafsel en caramel

Pannenkoek bakkersmaatje 10,25

Met banketbakkersroom, fruit en slagroom

Pannenkoek boerenjongens 9,50

Met rozijnen, brandewijn en poedersuiker

Pannenkoek dame blanche  10,25

Met vanilleroomijs, chocoladesaus en slagroom

Pannenkoek kneeltje  10,25

Met appel, kaneelijs en slagroom

Pannenkoek stroopwafeltje  10,25

Met stukjes stroopwafel, caramelsaus, een  
bolletje vanilleroomijs en slagroom

Ommer pannenkoek 14,25

Ham, kaas, salami, tomaat, prei, ui en champignons 
Geserveerd met 2 gebakken eieren en rauwkost

Boerenpannenkoek  13,75

Ham, kaas, spek, champignons, paprika en ui
Geserveerd met 2 gebakken eieren en rauwkost

Parma pannenkoek 13,25

Parmaham, mozzarella, 
zongedroogde tomaat en rucola sla

Satépannenkoek  12,25

Kipsaté, ananas, satésaus, atjar en kroepoek

Provencaalse pannenkoek 11,75

Brie, noten, bieslook en honing
 

Gekke gait pannenkoek  12,75

Geitenkaas, zongedroogde tomaten, 
rucola sla, noten en honing

Quattro pannenkoek 12,25

Vier soorten kaas

Voorgerechten puike specialiteiten

zoete specialiteiten

Kindergerechten Lunch en diner Hartige pannenkoeken
Broodje gebakken ei  3,50

Broodje hagelslag,
Nutella of aardbeienjam 3,50

Tomatensoepje 3,50

kidsburger 7,50

Verse runderhamburger (180 gram) met huisgemaakte 
friet, mayonaise en plakjes komkommer en tomaat
Geserveerd zonder brood en garnituren

Knakworstjes (4 stuks), Frikandel of kroket 5,75

Met huisgemaakte friet, mayonaise en appelmoes

Kipnuggets (4 stuks) 6,50

Met huisgemaakte friet, mayonaise en appelmoes

Pannenkoek naturel 4,50

Pannenkoek Nutella 4,75

Pannenkoek appelmoes 4,75

Pannenkoek aardbeienjam 4,75

Pannenkoek ham, kaas of spek 5,00

Poffertjes 4,50

Met roomboter en poedersuiker

Pannenkoek muisje 5,25

Zelf versieren met muisjes hagelslag, 
smarties, slagroom en een muis snoepje

Pannenkoek kaas 7,25

Pannenkoek kaas en ui 7,50

Pannenkoek kaas, tomaat en salami 8,25

Pannenkoek kaas, ui en champignons  8,50 

Pannenkoek ham en kaas 7,75

Pannenkoek ham, kaas en champignons 8,50

Pannenkoek ham, kaas, ui en champignons 9,00

Pannenkoek ham, kaas en salami 8,50

Pannenkoek ham, kaas, salami en tomaat 9,00

Pannenkoek spek  7,25

Pannenkoek spek en appel  7,75

Pannenkoek spek en ui  7,75

Pannenkoek spek, ui en champignons  8,50

Pannenkoek spek en kaas  7,75 

Pannenkoek spek, kaas en salami  8,75

Pannenkoek spek en salami  8,00

Pannenkoek spek met 2 gebakken eieren 8,00

Pannenkoek spek, kaas, ui, tomaat  9,25

en champignons

pulled chicken pannenkoek 13,00

Pulled chicken, cheddar, rucola en 
huisgemaakte chili mayonaise

Spinazie pannenkoek 11,50

Spinazie, geitenkaas en spek

Salmon pannenkoek 13,00 

Zalmsnippers, ui en sla 
Geserveerd met remouladesaus

Pizza pannenkoek 11,50

Kaas, tomaat, salami, paprika en knoflookpeper

Franse pannenkoek 13,00

Warme beenham met honing-mosterdsaus

Shoarma speciaal pannenkoek  14,00

Dubbelgevouwen met shoarmavlees, ui, 
paprika, champignons en kaas 
Geserveerd met knoflooksaus en rauwkost

Lahmacun (Turkse pizza) pannenkoek 12,25

Gehakt, kaas en tomatensaus met garnering 
van sla, tomaat, komkommer en rode ui

 Vegetarische gerechten

Kinderijsje         6,00

Eén bolletje vanilleroomijs, 
slagroom en een kindersurprise

pannenkoek
van de maand

Een maandelijks 
wisselende pannenkoek 
Vraag onze medewerker 
of zie krijtbord

* Al deze hartige pannenkoeken kunnen geserveerd worden 
met een schaaltje rauwkost (1,75)

zoete pannenkoeken
Pannenkoek naturel  6,25

Pannenkoek nutella  6,75

Pannenkoek aardbeienjam 6,75

Pannenkoek gember 7,00

Pannenkoek gember en kaas 7,25

Pannenkoek appel 7,00

Pannenkoek appel en kaneel 7,75

Pannenkoek appel en ananas 7,75

Pannenkoek appel en rozijn 7,75

Pannenkoek appel, banaan en kaneel  8,50

Pannenkoek banaan 7,50

Pannenkoek ananas 7,50

Pannenkoek ananas en kaas 8,25

Pannenkoek ananas, ham en kaas 8,75

Pannenkoek ananas en spek 8,25

* Al onze pannenkoeken kunnen gluten- en 
lactosevrij gebakken worden


