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Lunch
tot 17:00

Snackmix

8,5

Diverse gefrituurde snacks om te delen

Krokante kip snacks

8

Brood met smeersels

7

Gefrituurde kip in een krokant jasje

Bol Carpaccio

10

Bol Zalm

8,5

Pain de Mer natuurdesem brood met 2 verschillende smeersels

Carpaccio, rucola, grana padano, balsamicostroop en pijnboompitten

Gerookte zalm, limoenmayonaise & kappertjes

Bol Old Amsterdam

7

Old Amsterdam kaas, rucola & mosterdmayonaise

Bol Geitenkaas

Biologische geitenkaas, walnoten & honing

8

Appelgebak

Chocolade Brownie

Traditionele Cheesecake
Bol vanille ijs
Slagroom

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
https://dizero.nl/apps/domburger-menu/content/eten/nl
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To share

Starters
Brood met smeersels

Salads
7

Pain de Mer natuurdesem brood met 2
verschillende smeersels

Carpaccio

Vers van het mes. Met grana padano,
rucola, pijnboompitten &
balsamicostroop

Plate to share

Plank vol hapjes om de avond smakelijk te
beginnen. Ook lekker bij de borrel!
Small

14

9

Medium

16

Large

24

Extra large

32

Nacho's

8

Krokante kip snacks

8

Carpaccio van rode biet

12

Carpaccio van rode biet met feta
crumble, rucola, cherrytomaatjes en
balsamicostroop

11

15

Zalm & Scampi

12

16

Kippendij

10

14

Biologische geitenkaas uit de
oven, honing & pijnboompitten

Gerookte zalm let & scampi

Gegrilde kippendijen met een
frisse piccalilly mayo dressing

Met kaas, tomaat, ui en verschillende dips

Gefrituurde kip snacks in een krokant
jasje

Geitenkaas

klein groot

Tomatensoep

6,5

Vissoep

7,5

Romige Toscaanse tomatensoep met
pesto

Rijkelijk gevulde vissoep met scampi,
garnalen, mosselen & zalm
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Burgers

Alle burgers worden geserveerd met salade, friet & fritessaus

Classic

16,5

Relish, tomaat, augurk, slamelange & ui

18,5

Ketchup, tomaat, ui, augurk, cheddar, spiegelei, slamelange & bacon

Say Cheese

17

The Royal One

19

Ketchup, cheddar, tomaat, slamelange, augurk & ui

Italian

18

Old Dutch

19

Ketchup, tomaat, gorgonzola, augurk, gegrilde courgette, slamelange &
chorizo

Relish, smokey hot cocktailsaus, slamelange, gefrituurde uienringen,
tomaat, tru elkaas & coppa

De Zeeuwse

De Domburger

Tomaat, augurk, rucola, gecon jte ui, Old Amsterdam kaas,
balsamicostroop & mosterdmayonaise

18,5

Sweet pickle sauce, tomaat, Schellach kaas, Zeeuws spek, slamelange en
zeekraal

Crazy Chicken

17,5

Visburger

18,5

Gekruide kippendij, piccalilly mayonaise, cheddar, bacon, slamelange,
ui, tomaat & augurk

Wisselende burger

...

Ons team vertelt u graag meer

Burgers to share

Kleine burgers om te proeven en/of delen, samengesteld door onze
chef
Vanaf 2 personen

16 p.p.

Tomaat, augurk, zeekraal, slamelange & remouladesaus

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
https://dizero.nl/apps/domburger-menu/content/eten/nl
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Vega Burgers

Alle burgers worden geserveerd met salade, friet & fritessaus

Your Vega

17

Portobello

18

Groenteburger, tomatentapenade, mozzarella, slamelange, tomaat,
zeekraal, gegrilde courgette & aioli

17,5

Ketchup, slamelange, tomaat, augurk & feta

18

Veggie Old Dutch

20

Veggie De Domburger

19

Beyond Meat burger, ketchup, cheddar, tomaat, slamelange, augurk & ui

Vijgenchutney, biologische geitenkaas, slamelange, tomatentapenade,
augurk & tomaat

Falafelburger

Veggie Say Cheese

Beyond Meat burger, tomaat, augurk, rucola, gecon jte ui, Old
Amsterdam kaas, balsamicostroop & mosterdmayonaise

Beyond Meat burger, ketchup, tomaat, augurk, ui, cheddar, slamelange &
spiegelei

De Beyond Meat Burger is een plantaardige burger die oogt als een rundvlees burger. Het heeft alle sappige,
vlezige verrukkelijkheden van een traditionele burger én heeft de voordelen van een plantaardige maaltijd.
De Beyond Burger bevat 20g plantaardig eiwit en bevat geen soja of gluten en is niet genetisch gemanipuleerd.
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Meat & fish

For the kids

Alle gerechten worden geserveerd met groenten, friet en een saus naar keuze

Alle kindergerechten worden geserveerd
met friet, fritessaus en appelmoes

Spareribs

Mini beefburger

22

Met smokey BBQ marinade

Runderribs

24

Langzaam gegaarde runderribs (shortrib)
gelakt met Zeeuwse stroop

Steak (175g)

Mini cheeseburger

18,5

Ierse kogelbiefstuk

Grain fed steak (250g)

25

Zalm

21

Mini kipburger

7

Kabeljauw

Halve sparerib

14

21,5

Kabeljauw let op de huid gebakken

Visstick met groenten
Kroket
29,5

Tip van de chef! Heerlijk malse T-bone van
500 gram

Mixed plate

22,5

Biefstuk, malse kippendij & spareribs

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!
https://dizero.nl/apps/domburger-menu/content/eten/nl

7,5

Op de huid gebakken zalm

Biefstuk van graangevoerd rund, voor de
vleesliefhebber!

T-Bone

7

Keuze uit:

Pepersaus
Bearnaise saus
Remouladesaus
BBQ saus
Kno ooksaus
Kruidenboter

Frikandel

8

6,5
6
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Desserts

Milkshake

5

Vanille of aardbei

Boost your shake met Ketel 1 jenever

Dame blanche

Twee bolletjes vanille ijs in een vrolijke
beker om mee te nemen

7,5

Brownie met vers fruit

6,5

Ons team vertelt u graag meer

+2
8

4,5

Cheesecake

6,8

Spanish Coffee

6,5

French Coffee

6,5

Italian Coffee

6,5

Dutch Coffee

6,3

Tia Maria

+1
+0,5
5

Traditionele cheesecake

Bol vanille ijs
Slagroom

Irish Coffee
Whiskey

Zoete afsluiter van de avond

Bol vanille ijs
Slagroom

Klassieker met ambachtelijk vanille ijs van
't Begin, warme chocoladesaus & slagroom

Kinderijs

Wisselende tiramisu

+1
+0,5

Grand Marnier

Amaretto

Ketel 1 jenever
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