
The Blazin' Menu
 Stoere en hippe gerechten met lef, smaak en indruk5e jaargang

Grandma’s kitchen
Wij hebben de beste stukken van het varken en de 
kip in mooie schnitzels gesneden. Deze schnitzels 
worden in eigen keuken gepaneerd en gebakken. 
Onze sauzen en garnituren worden vers gemaakt. 
Zo krijg je de beste schnitzels met uitstekende 
garnituren op jouw bord. Naast onze schnitzels 
hebben wij ook overheerlijke vleesgerechten! 

Wil je graag op de 
hoogte blijven van 
onze laatste burgers, 
specials en andere 
activiteiten? Volg 
ons dan op Facebook 
& Instagram.

Burger van 
de maand
Elke maand introduceert 
onze keukenbrigade een  
nieuwe creatieve "burger 
van de maand". Wil jij 
weten welke burger deze 
maand “in the picture" 
staat? Vraag het aan één 
van onze medewerkers.

bezorgen of afhalen?
Geen zin om te koken of niets in huis? Het eten van Blazin' Burgers 
leent zich uitstekend voor bezorging. Zo kun je thuis of op het werk 
genieten van onze gerechten met de kwaliteit die je van ons gewend 
bent. Bestellen doe je via onze website www.blazinburgers.nl. 
Bezorgen doen wij van dinsdag tot en met zondag tussen 16.00 en 
20.00 uur. 

volg jij ons al?

vegan classic kombu burger
Ken jij onze Vegan burger al? 
Deze burger is een 100� 
plantaardige burger, verrijkt 
met Royal Kombu zeewier en 
gemaakt van geroosterde 
sojasnippers. Geserveerd op 
een knapperig algenbroodje 
met een romige Weed Sauce, 
verrijkt met zeesla. Afgemaakt 
met verse sla, tomaat, augurk. 
Dat klinkt niet verkeerd toch? 
Probeer hem nu uit!
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Blazin' Burgers is van dinsdag tot en met zondag geopend om jou te voorzien van de 
heerlijkste 100� runderburgers. Deze runderburgers van Nederlandse bodem zullen je 
versteld doen staan. En voor de kids hebben we verschillende kindermenu's met altijd 
een leuke verrassing!

Welkom bij Blazin’ Burgers

dessert of the 
season 

Blazin’ Burgers presenteert 
elk seizoen een nieuw “dessert 

of the season”. Dit dessert 
word bereid met overheerlijke 

seizoensgerelateerde producten. 
Vraag een van onze medewerkers 

voor meer informatie!

Bekijk onze selectie met 
prachtige witte, rode en rose 
wijnen en verschillende bieren 
op onze bier– & wijnkaart. 
Verrassend lekker bij uw burger!

ZIN IN EEN HEERLIJK GLAS 
WIJN OF SPECIAAL BIER?

Maandag Gesloten
Dinsdag 16.00 tot 21.00 uur
Woensdag 16.00 tot 21.00 uur
Donderdag 16.00 tot 21.00 uur
Vrijdag  16.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 16.00 tot 21.00 uur
Zondag  16.00 tot 21.00 uur

Openingstijden

Bij elk hoofdgerecht krijg je een 
stempel voor op je stempelkaart. Heb 
je een volle kaart? Dan krijg je € 7,50 
korting op je volgende bestelling. 
De exacte spelregels vind je op ons 
stempelkaartje, die je bij de kassa 
kunt vinden

Savin' at Blazin'



Cheese lovers
Say cheese
Runderburger met gesmolten cheddar, sla, 
tomaat, augurk, rode ui en tomatensalsa.

€ 9,95

blue bastard
Runderburger met creamy blue cheese, 
vijgencompote, sla, tomaat en walnoot.

€ 13,25

The french connection
Runderburger met gesmolten brie, sla, 
tomaat, honing en pompoenpitten.

€ 12,25

Tip Twist je French Connection met 
extra gebakken bacon (+1,00).

Meat a’ burger

bacon blast
Runderburger met bacon, gesmolten cheddar, sla, 
tomaat, augurk, rode ui, tomatensalsa..

€ 10,95

devil’s trick
Runderburger met chorizo, gesmolten cheddar, 
tomaat, sla, augurk, rode ui en chilisaus.

€ 11,25

chicken ‘n spicy
Puur kipfilet met gesmolten cheddar, sla, 
tomaat, augurk, rode ui, gefrituurde uienringen 
en hot fire sauce.

€ 13,25

chicken, cheese ‘n chutney
Puur kipfilet met gesmolten cheddar, sla, 
tomaat, rode ui, augurk, gebakken bacon en met 
sweet mango chutney.

€ 13,25

Poultry party

Double pleasure

sweet meat honey bun
Runderburger met gebakken beenham, gebakken ui, 
honing mosterd saus, sla, tomaat en augurk.

€ 14,95

great ‘n gold
Dubbele runderburger, met gesmolten Goudse kaas, 
dubbel gebakken bacon, een gebakken eitje, 
gefrituurde uienringen, een BBQ sauce, sla, 
tomaat en augurk.

€ 17,95

the godfather
Dubbele runderburger, sla, tomaat, augurk, dubbel 
gesmolten cheddar, dubbel gebakken bacon, rode 
uiensalsa en gebakken uien.

€ 15,95

Tip Pimp The Godfather met een gebakken 
eitje (+ € 1,00).

Blazin’ battle
Dubbele runderburger met gesmolten kaas, sla, 
tomatensalsa, augurk, gebakken ui, gebakken 
champignons en een gebakken ei.

€ 16,95

What did bacon say to tomato?
Lettuce get together. 

jolly java
Puur kipfilet met satésaus, gebakken uitjes, sla, 
augurk, tomaat en kroepoek.

€ 12,95



ohio onion rings
Gefrituurde uienringen met sour cream.

€ 5,95

dippin’ dough
Wisselend brood met een dip.

€ 4,95

grilled sticks
Gegrilde kippenpootjes met honing.

€ 6,95

blazin’ plate
Verrassingsbord - vanaf 2 personen.

€ 6,95 p.p.

finger food

Al onze burgers worden geserveerd met 
ambachtelijke friet en mayo. Daarnaast heb je de 
keuze uit een rustieke bol of een zachte brioche.

Classic salsa
Runderburger met sla, tomaat, augurk, 
rode ui en tomatensalsa.

€ 8,95

OLd school beef 
Runderburger met sla, tomaat, augurk, 
rode ui en Real Old Fashioned Sauce. 

€ 8,95

jumpin’ jack
Runderburger met gesmolten cheddar, sla, 
tomaat, augurk, rode ui en Jack Daniels saus.

€ 11,25

Tip Doe eens gek met gefrituurde uienringen, 
de Crazy Jumpin’ Jack! (+2,00).

healthy hammer
Runderburger op een volkorenbol met sla, tomaat, 
augurk, bosui, radijs en frisse yoghurtdressing.

€ 11,25

Classic leaders

Deze burgers zijn ook als vegetarische 
burgers te bestellen.

Onze producten kunnen sporen van allergenen 
bevatten. Heeft u een allergie? Meld het ons 
en vraag naar onze allergenenkaart.

Asian queen
Runderburger met satésaus, crispy onion, sla, 
augurk, zoet-zure atjar en kroepoek.

€ 12,95

Tip Pimp de Asian Queen met een gebakken 
eitje (+1,00).

CRISPY GRINGO
Nacho’s uit de oven met gesmolten kaas, 
paprika, rode ui snippers en sweet chilisaus.

€ 5,95

salmone breeze
Een verse zalmmoot op een focaccia 
broodje met sla, zongedroogde tomaat, 
bosui en een limoen-koriander mayonaise.

€ 15,95

Sea in love

burgers



grandma’s kitchen
Alle vleesgerechten van Grandma’s Kitchen worden geserveerd 
met friet of aardappel wedges, frietsaus en een frisse huissalade.

Check the chicken
Grote saté spies van heerlijk gekruide kipdij, 
satésaus, crispy onions en kroepoek.

€ 15,75huisgemarineerde ribs
Huisgemarineerde spareribs +/- 600 gram. Zacht 
gegaard en los op het bot.

€ 17,95

xl Ben jij een grote eter? Bestel dan de XL 
variant (+5,00).

Ribs & chicken
Twee halve huisgemarineerde ribs en gegrilde 
chickenwings met honing.

€ 17,95

Kippendijen zijn de meest malse stukjes vlees van de kip. 
Doordat er soms wat vet op het vlees zit kunnen de 
kipdijen een mooie roze kleur hebben.
Dit wordt echter vaak verward met “niet gaar” Laat u niet 
misleiden en geniet van deze malse kippendijen!

hey rudy
Authentiek lekker met een fris partje citroen.

€ 12,25

Blazin’ bali
Schnitzel met satésaus, crispy onion en 
kroepoek.

€ 12,25

ham & honey
Schnitzel met gebakken beenham, gebakken ui en 
honing mosterdsaus.

€ 14,75

gordon hamsey
Schnitzel met ambachtelijke warme beenham, 
jonge kaas en spiegel-ei.

€ 14,75

mushroom mashup
Schnitzel met romige champignonsaus.

€ 13,75

Cheesy mexican
Schnitzel met nacho’s en gebakken ui, paprika 
overbakken met kaas, geserveerd met salsasaus.

€ 14,75

Sweet chili 
Schnitzel met chorizo, gebakken ui, jonge kaas 
en zoete chilisaus.

€ 14,75

mon chérie
Schnitzel met warme romige Franse brie, 
stukjes walnoot en honing.

€ 14,75

the golden thrill
Schnitzel met jonge kaas, gebakken ui en 
champignons en spiegel-ei.

€ 15,75

wiener zwiebel
Schnitzel met gebakken ui en champignons.

€ 14,75

chicken me crazy
Malse schnitzel van puur kipfilet met jonge 
kaas, bacon en een sweet mango chutney.

€ 14,75

schnitzels
Pure filet schnitzels van +/- 300 gram.



salads

Cheesy business
Salade met geitenkaas, pompoenpitten, walnoten, 
paprika, rode ui, komkommer, tomaat en een 
frisse honingdressing.

€ 14,25

Al onze salades worden geserveerd met rustiek 
brood en een dip.

chief beef
Salade met een beefburger, paprika, tomaat,
komkommer, rode ui en een zachte romige dressing 
afgemaakt met oude brokkelkaas en croutons.

€ 14,25

Extra on the side

€ 3,95
€ 4,25
€ 2,95
€ 2,95

green mix salad
sweet potato
aardappel wedges
ambachtelijke friet met mayo

Handig om te weten
Reserveren vanaf 5 personen en in weekend-
dagen gewenst.

Onze producten kunnen sporen van allergenen 
bevatten. Heeft u een allergie? Meld het ons 
en vraag naar onze allergenenkaart.

Deze burgers zijn ook als vegetarische 
burgers te bestellen.

Wij zijn geopend van dinsdag tot en met zondag 
van 16.00 tot 22.00 uur. De keuken is geopend tot 
21.00 uur.

for kids
Al onze kindergerechten worden geserveerd met 
verse friet, mayo en appelmoes.

cool coyote
Kleine runderburger met sla, tomaat en  
tomatensalsa.

€ 6,25

Tip Zin in een lekkere Cheese Coyote? 
Neem er een plakje kaas op (+ € 1,00).

crazy wings
Gegrilde kippenpootjes met honing.

€ 7,95 Party Porc
Huisgemarineerde spare-ribjes.

€ 7,95

Pick one € 5,95 crispy chicken
Krokante kipschnitzel.

€ 6,95
Frikandel of kipnuggets.


