LUNCH.
12.00 - 16.30 UUR

SOEP
BROOD
FOCACCIA
POKÉBOWL
LUNCHTOPPERS
MAALTIJDSALADES
SUSHI
PIZZA
KIDS
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BORREL
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SMAEK.
Welkom bij De Vermaekerij,
de zaak vol smaek en vermaek!
Verfijnd, vers, creatief en altijd
met zorg bereid. Dat is wat onze
smaekbazen beweegt en dat vind je
terug op het bord. Van focaccia tot sushi
en van pizza tot plateservice.
Geniet van onze smaek
want je hebt het verdiend!

SOEP.
Tom kha kai		6,50
Klassieke Thaise kippensoep met kokosmelk
Uiencrème soep
		6,50
Romige uiensoep met zwarte knoflookcrème
Soep van het moment		6,50
Vraag onze smaekbazen naar de soep van het moment

BROOD.
Uitsmijter ham/kaas		10,50
3 Gebakken eieren, jong belegen kaas en
gekookte ham, salade met zoetzure groenten
2 Ambachtelijke rundvlees kroketten met brood
Mosterdmayonaise, rucola en ingelegde groenten

10,50

Eén tafel, één rekening.
Wil je de rekening splitsen onder je tafelgenoten?
Dan vragen wij vriendelijk om dit zelf te organiseren.
Wij geven de voorkeur aan één tafel, één rekening.
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TIP

Keuze uit rustiek bruin brood of rustiek wit brood

KEUZE.
Kies maar eens een gerecht tussen al dat lekkers.
We kunnen ons voorstellen dat dit best lastig is.
Maar anderzijds is dit juist de bedoeling.
Bij De Vermaekerij is er voor ieder wat wils.
En daarom is onze kaart zo uitgebreid
met 3 totaal verschillende ‘keukens’.
Bon appetit.

FOCACCIA.
Huisgemaakte focaccia’s uit onze authentieke steenoven.
Het deeg kent een bereidingstijd van ca. 80 uur.
Focaccia Gezond		10,50
Focaccia met jong belegen kaas, ham, gepocheerd ei,
mayonaise, salade met zoetzure groenten
Focaccia Deluxe		11,95
Focaccia met truffelsalami, Parmezaanse kaas,
mesclun sla, truffelmayonaise en zoetzure groenten

Zalm		12,50
Focaccia met huisgerookte zalm, avocado crème,
ingelegde ui, mesclun sla en zoetzure groenten
Eendenborst		12,50
Focaccia met eendenborstfilet, witlof salade,
Granny Smith, gegrilde perzik, mesclun sla,
sinaasappel en hoisin dressing
Vega
		10,50
Focaccia met avocado crème, gedroogde
cherrytomaat, gegrilde perzik, granaatappel
en mesclun sla

POKÉBOWL
		14,00
Pokébowl
Sushirijst, sojaboontjes, avocado, komkommer, radijs,
wakame, sesamzaadjes en wasabi mayonaise
- Supplement vis		
3,50
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TIP

Carpaccio		12,50
Focaccia met rundercarpaccio, truffelmayonaise,
rucola, pijnboompitten en oude kaas van Mertens

GRILL.
Centraal in onze keuken staat de Big Green Egg.
Dit is een keramische kamado BBQ die op houtskool
gestookt wordt. Nagenoeg al onze vleesgerechten
en groenten worden door onze smaekbazen bereid
op deze Big Green Egg. Bovendien gebruiken we hem
tevens als oven voor het roken van vlees en vis.
Door het gebruik van houtskool, krijgen onze
gerechten een speciale smaak.

LUNCHTOPPERS.
Hamburger Black Angus		15,95
Hamburger, brioche brood, kropsla, tomaat,
sous vide ui, truffel mayonaise, cheddar, frietjes

Vermaekerij Verwen plank 		32,50
Alleen te bestellen per 2 personen
Caesar salade, truffelsandwich, yakitori spiesjes,
kroketten met brood en een soepje naar keuze

MAALTIJDSALADES.
Geserveerd met huisgemaakte focaccia of frietjes.
Carpaccio		16,50
Rundercarpaccio, mesclun sla, pijnboompitten,
oude kaas, truffelmayonaise en zoetzure groenten

TIP

Caesar		14,95
Krokante kip, mesclun sla, ansjovis, een gepocheerd ei,
parmezaanse kaas, caesar dressing en knoflook croutons
Gamba		16,50
Gemarineerde gamba’s, mesclun sla, ingelegde ui,
zoetzure paksoi, sesam, black garlic mayonaise en
knoflook croutons
Vega		16,50
Buratta, mesclun sla, ingelegde ui, gedroogde
cherrytomaat, gegrilde perzik, granaatappel pit,
noten, aceto balsamico
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TIP

Vermaekelijk uurtje		14,50
Focaccia met ham, kaas en mayonaise met een
salade met zoetzure groentes, taco pulled pork en
een klein soepje naar keuze

AUTHENTIEK.
Onze smaekbazen hebben de finesses
van Sushi bereiden geleerd door een masterclass
van een echte Japanse Sushi expert. De échte
Japanse smaak dus, authentiek en uniek.
Alle sushi wordt op traditionele wijze bereid
met speciale Japanse rijst. Iedere rol wordt à la
minute gerold en lauw warm geserveerd met
louter verse ingrediënten.
Waan je in Oosterse sferen en
laat je culinair verrassen!

SUSHI.
Alle sushi wordt op traditionele wijze bereid met speciale
Japanse rijst. Iedere rol wordt à la minute gerold en lauw
warm geserveerd met louter verse ingrediënten.

4 stuks

8 stuks

Uramaki garnaal
8,25
Inside: gefrituurde garnaal, mango
Topping: avocado, unagi/black garlic sauce,
wasabi mayonaise

14,50

Uramaki tonijn
Inside: avocado, krab, komkommer
Topping: citrus-mayonaise, tonijn

9,25

16,50

Uramaki rund
Inside: tartaar, komkommer
Topping: carpaccio, miso-mayonaise,
unagi/black garlic sauce, krokante ui

8,25

14,50

Futomaki crispy chicken
8,25
14,50
Inside: krokante kip, mango, komkommer, wasabi mayonaise
Topping: avocado crème en bbq mayonaise
Futomaki rendang
8,25
14,50
Inside: rendang, komkommer
Topping: curry-mango mayonaise en krokante uitjes
Futomaki vega
7,25
12,50
Inside: komkommer, zoetzure rettich, avocado, chuka
wakame
TIP! Combineer 4 stuks sushi samen met 1 kleine pizza
voor een volwaardige (en lekker gevarieerde) lunch!
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TIP

Uramaki zalm
8,75
15,50
Inside: zalm, avocado, zoetzure rettich
Topping: geflambeerde zalm, kimchi-mayonaise, sesam

DEEG.
Ons pizzadeeg kent een bereidingswijze van
maar liefst 80 uur. We starten met het maken
van een biga (een voordeeg) die zorgt voor
extra smaak en een krokante, koolhydraatarme
bodem. Een biga wordt gemaakt met gist,
echte Italiaanse pizzabloem en water.
We laten dit mengsel 16-20 uur rijzen en mengen
het vervolgens met alle ingrediënten tot pizzadeeg.
Vervolgens portioneren we het deeg tot pizzabollen.
Nu moet het deeg nog eens 48 uur rijzen voordat
we het gebruiken om verse pizza’s mee af te
bakken in onze eigen Napolitaanse steenoven.

PIZZA.
Onze pizza’s zijn Ø20 cm groot en daarom kun je lekker
combineren. 2 kleine pizza’s staan gelijk aan 1 standaard pizza!
The one with the tuna		9,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum, tonijn, rode ui

		8,50
Nduja
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum,
Nduja, pikante salami
Quattro Formaggi
		8,50
Mozzarella, basilicum, gorgonzola,
Parmezaanse kaas en provelone
Mushroom truffel
		8,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum,
truffel, paddenstoelen, rucola
Goatcheese & Pear
		8,50
Mozzarella, geitenkaas, peren, truffelhoning,
gerookte amandelen, walnoten, rucola
Truffelsalami & Mushroom 		8,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum,
paddenstoelen, truffelsalami, rucola, Parmezaanse kaas
Gerookte zalm		8,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum,
huisgerookte zalm, burrata, rucola
Caprese
		9,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum, gedroogde
cherrytomaat, buffelmozzarella, rucola, aceto balsamico
Extra topping tegen meerprijs
Verse truffel		
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7,50

TIP

Livar		8,50
San Marzano tomaten, mozzarella, basilicum,
Prosciutto di Monastare, rucola, Parmezaanse kaas

JONG.
De Vermaekerij is er voor
jong en oud. Wist je dat je hier
de allerleukste kinderfeestjes
kunt houden?
Wat denk je van een middag/avond
bowlen met je vriendjes/vriendinnetjes
en als afsluiter je eigen pizza maken.
Vraag onze medewerkers voor
meer informatie.

KIDS.
Huisgemaakte Tomatensoep		3,90
Tosti ham/kaas met ketchup		4,50
Friet
Friet met kroket		
Friet met frikandel		
Friet met kipfingers		

5,50
5,50
5,50

Focaccia
Focaccia Huisgemaakte Marmelade		
Focaccia Nutella		

6,50
6,50

Kinderpizza
		7,95
San Marzano Tomaten, mozzarella, basilicum
Snacks
Frikandel		2,50
Kroket		2,50
Kipfingers		
2,50
Portie friet		
3,00
Desserts
Vanille-ijs met slagroom & chocoladesaus 		
Schatkistje		
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4,00
2,50

PLUK.
Er zijn van die dagen dat je wilt
weten dat je leeft. Of het nu een verjaardag is,
een carrièreswitch, eindelijk kampioen of
het beklinken van vriendschap. Maar ook na een
dag dat het allemaal even niet meezit.
Op die dagen moet je doen wat je
gelukkig maakt. Pluk de dag en geniet,
want je hebt het verdiend.

BORREL.
Bittergarnituur
8 stuks 		
16 stuks		

6,50
11,90

Ambachtelijke rundvlees bitterballen
6 stuks met mosterdmayonaise		
12 stuks met mosterdmayonaise		

5,75
10,90

Gefrituurde loempia’s met chilisaus
10 stuks met chilisaus		
20 stuks met chilisaus		

5,75
10,90

Pannetje Gamba’s		12,50
8 gebakken gamba’s in olie, met knoflook, pikante salami
en bosui geserveerd met huisgemaakte focaccia
Nacho’s met gehakt
12,50
Gegratineerde nacho’s, gehakt, tomatensaus,
kaas, crème fraîche		

TIP

Huisgemaakte Focaccia met dips		 6,25

XL 22,50

TIP

Nacho’s de Vermaekerij
13,50
XL 23,50
Gegratineerde nacho’s, pulled pork, bbq saus en kaas		
		
Borrelplank De Vermaekerij *		22,95
Focaccia met dips, chorizo, kruidenkaas van Mertens,
gemarineerde olijven, gemarineerde champignons,
6 gefrituurde garnalen en 8 stuks luxe bittergarnituur
* ook vegetarisch mogelijk
Loaded fries
Ambachtelijke friet met schil en een ‘top’ topping
- Truffelmayonaise, krokant spek, oude kaas		
- Mexican twist: dorito’s, jalapeno’s, avocado crème
- Pulled pork: zoetzure kool en limoen/kruiden yoghurt
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7,50
7,50
7,50

