
Keuze uit: witte- of bruine baguette

Lunch is te bestellen tot 16.30 uur

An Toafel Bie De Gulle Buurman!

Onbeperkt eten voor slechts € 20,00 per persoon                 
Inclusief drankjes € 27,50  

Geserveerd met friet, gekruide-wedges & rauwkost salade
(uitsluitend te bestellen per tafel) 2 uur lang!

Vooraf:  
Stokbrood met kruidenboter en heksenkaas
 
Hoofdgerecht: 
• Kipsaté met satésaus
• Schnitzel met gebakken spek, 
   ui & champignons
• Spareribs, heerlijk zoet gemarineerd
• Pikante hot wings
• Mixed grill van varkenshaas 
   & kipfilet met champignonroomsaus 

Tussen de middag bij de Buurman Stoete van de Buurman
Tosti met ham en kaas      € 3,00

Incl. curry of ketchup en een bolletje rundvleessalade  
2 kroketten met brood       € 5,00

Incl. mosterd en een bolletje rundvleessalade  

Buurmans lunch        € 7,50

Soep naar keuze: champignon of tomaat, 
en een broodje met ham & kaas en een kroket  

Uitsmijter ham & kaas       € 6,00

Op wit- of bruinbrood met ham en kaas en rundvleessalade
Buurmans uitsmijter       € 7,50

Op wit- of bruinbrood met spek, ui en champignons  
en rundvleessalade

Kipsaté met uitjes        € 7,50

3 stuks kipsaté met satésaus, gedroogde ui en brood    

Broodje gezond        € 5,00

Ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en rauwkost 
Broodje tonijnsalade       € 5,00

Huisgemaakte tonijnsalade, ei en zongedroogde tomaat 
Broodje filet american       € 6,00

Filet american, ijsbergsla, ei, zongedroogde tomaat, peper en zout 

Warm broodje beenham       € 6,00

Heerlijke warme beenham met ijsbergsla en beenhamsaus  
Warm broodje Hawaï       € 5,00

Pizzabasissaus, kaas, ham en ananas 
Warm broodje pikante kip      € 6,00

Mals gebakken kipfilet, paprika, ui, ananas en chilisaus  
Broodje warme brie       € 6,00

Met serranoham, pijnboompitjes, honing en pesto

Broodje van De Gulle Buurman      € 6,00

Warme Twentse gehaktbal met spek, ui, champignons en satésaus  

Gewoon lekker van... De Buurman!
Nachos uit de oven       € 5,00

Met kaas en tomaten-salsa, incl. zure room & guacamole (vegetarisch)  

Wrap uit de oven       € 12,50

Met div. groenten, roomkaas & sweet chilisaus (vegetarisch)  

Friet met snack       € 5,00

Keuze uit frikandel, kroket, kaassoufflé, bamischijf of kipnuggets 
met mayo of ketchup 

Pannenkoek naturel (vegetarisch)     € 5,00

Pannenkoek met spek       € 6,50

Buurman’s Pannenkoek      € 7,00

Gebakken spek, ui, champignons en kaas

Salades van de Buurman
Maaltijdsalade vis        € 10,00

Keuze uit: tonijn of gamba’s met diverse slasoorten incl. dressing

Maaltijdsalade vlees       € 10,00

Keuze uit: carpaccio of gegrilde kip met diverse slasoorten  
incl. dressing

Maaltijdsalade geitenkaas (vegetarisch)    € 10,00

Diverse soorten sla incl. dressing 



Buurmans Burgers Buurmans keuzeVoorgerechten        
Tomatensoep          € 4,00                                                       
Champignon - roomsoep (vegetarisch)                            € 4,00                                       
 
Stokbrood         € 4,00

Kruidenboter & heksenkaas (vegetarisch)    
 
Gulle toast uit de oven              € 5,00                                
Met  spek, ui & champignons, kaas, paprika & knoflooksaus

Carpaccio                             € 7,50                      
Zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, smaakvolle oude kaas & balsamico               
 
Gamba’s uit de wok                        € 7,50                        
In een romige knoflooksaus, incl. stokbrood  

Crunchy Chickenburger      € 7,50

Krokante kipburger, sla, tomaten-salsa, komkommer en chili mayosaus  

Cheeseburger classic      € 10,00

100% beef, cheddar, sla, tomaat, augurk en vintage burgersaus 

The New Yorker       € 12,50

100% beef, crispy bacon, cheddar, ui, tomaat, komkommer, 
augurk en vintage burgersaus

Buurmans gehaktbal      € 7,50

Heerlijke Twentse gehaktbal met gebakken spek, ui & champignon 

Buurmans kipsaté (3 stokjes)      € 10,00

3 stokjes malse kipsaté, uitjes & kroepoek

Gegrilde kip van de Buurman      € 12,50

Kipfilet met brie, noten & honing  

Varkenshaas-spies        € 15,00

Varkenshaas-medaillons met keuze uit: 
champignonroomsaus / pepersaus / satésaus 

Burgers zijn incl. friet met mayo 

en frisse rauwkostsalade. Buurmans keuzes zijn incl. gekruide-wedges of friet, mayo en frisse 
rauwkostsalade

Buurmans Gulle steen

De Gulle toafel      vanaf € 20,00

ALL YOU CAN EAT • zie voorzijde menukaart 

Gulle steen Spareribs      € 15,00

Ruim een pond aan ribben met een keuze uit sweet, hot of classic 

Gulle steen Mixed grill      € 17,50

Spareribs, varkenshaas en kipfilet met champignonroomsaus

Buurmans Gulle Stenen zijn incl. gekruide-wedges of friet, mayo en frisse 
rauwkostsalade.

Schnitzel van de Buurman
Wienerschnitzel        € 12,50

Naturel schnitzel met een schijfje citroen  

Buurmans schnitzel        € 15,00

Schnitzel met keuze uit: champignonroomsaus / zigeunersaus / pepersaus 
 
Buurmans Gulle schnitzel       € 15,00

Schnitzel met gebakken spek, ui en champignons 

Schnitzels van de buurman zijn incl. gekruide-wedges of friet, mayo en frisse 
rauwkostsalade

IJs bie de Buurman
IJscoupe romig softijs met slagroom     € 4,50

Keuze uit:  kersen- / choco- / aardbei- / rum rozijntopping 

Kinderijsje met slagroom       € 2,95

Softijs met keuze uit: choco- / aardbeitopping 

IJscoupe vers fruit met romig softijs en slagroom  € 5,75


