Hapjes
Nacho’s met cheddar, zure room en tomatensalsa (klein/groot)

€ 5/7

Hummus met Turks brood

€6

Oosters gelakte kipballetjes (4 stuks)

€6

Onion rings met huisgemaakte tartaar (6 stuks)

€ 5,5

Hamburgers

Welkom bij Eskobar, een kwaliteitsburgerbar voor iedereen, of je nu je
burger eet met je handen of met mes en
vork, maakt niet uit.
Je kan beginnen met een hapje of je
kiest direct een burger, daar ben je
waarschijnlijk voor gekomen? Of liever
iets anders? Wij houden zelf van reizen
en van lekker eten uit verschillende
windstreken, daarom hebben we ook een
aantal gerechten uit andere werelddelen
op onze kaart gezet.
Geniet ervan!

Eskoburger

Bart en Kristin

€9

100% rundsvlees, sla, tomaat, augurk, rode ui, eskosaus

Eskoburger cheddar

€ 9,5

100% rundsvlees, cheddar, sla, tomaat, augurk, rode ui, eskosaus

Eskoburger bacon

€ 10

Eskoburger full option

Delta IPA (6,5%)
100% rundsvlees, spek, cheddar, sla, tomaat, augurk, rode ui, eskosaus

€ 10,5

Miss Piggy

€ 13

100% rundsvlees, spek, sla, tomaat, augurk, rode ui, eskosaus

Brasserie le Fort (9%)
Pulled pork (op lage temperatuur gegaarde varkensschouder), koolsla,
huisgemaakte barbecuesaus

Double Trouble

Delta IPA (6,5%) of Brasserie le Fort (9%)
100% rundsvlees, pulled pork, groenten en saus van de Eskoburger of Miss Piggy

€ 15

Eviva España

Louis PP (9,5%)
100% rundsvlees, manchego, chorizo, andalouse, rozemarijnpesto, sla, tomaat, rode ui

€ 14,5

El Mariachi – de Mexicaan

Gouden Carolus Tripel (9%)
100% rundsvlees, guacamole, tomatensalsa, rode ui, zure room en jalapeños

€ 13

The Godfather – de Italiaan

Keizer Karel Robijn Rood (8,5%)
100% rundsvlees, buffelmozzarella, pesto, crème zongedroogde tomaten, gegrilde groenten

€ 13

Bollywood Swing King – de Indiër

Rodenbach Grand Cru (6%)
Gegrilde kippendij tandoori, mangochutney, yoghurt, groene boontjes

€ 11

Mama heeft visjes gebakken

Timmermans Blanche Lambicus (4,5%)
Vangst van de dag, kruidenslaatje, wakame, hollandaisemayo

€ 14,5

Biet it! - Veggie

Liefmans Goudenband (8%)
Huisgemaakte rode bietenburger, blauwe kaas, slaatje, dressing Luikse stroop/graantjesmosterd

€ 11,5

Halloumi - Veggie

€ 12

Saison de Dottignies (5,5%)
Gefrituurde halloumisticks (schapen-, geiten- en koeienkaas), slaatje, munt, chili,
granaatappelmelasse, gegrilde groenten, yoghurt Za’atar

Suggesties: zie bord

Hebt u een allergie? Meld dit even.

Wat neem je bij je burger?
Jacket potato (gepofte aardappel in de schil)

€ 3,5

Zure room, cheddar, kruidenboter

Handgesneden frieten

€ 3,5

Ovenaardappelen

€4

Tex Mex ovenaardappelen

€4

Koolsla

€ 3,5

Seizoensslaatje

€4

Supplement chili con carne

€3

Graag wat meer pit? Vraag jalapeños tussen je burger.

€ 0,5

Gegaard met rozemarijn, tijm en look

Geen zin in een burger?
Chili con carne

Noir de Dottignies (8,5%)
Chili, rundsvlees, bonen, zure room, rode ui, koriander
Geserveerd met jasmijnrijst

€ 12

Thaise rode curry

Taras Boulba (4,5%)

€ 15/14

Rendang (Indonesisch stoofpotje)

Grosse Bertha (7%)

€ 16

Fish and chips

Zinnebir (6%)

€ 13

Rode curry, kokosmelk, groenten met kip / tofu
Geserveerd met jasmijnrijst

Rundsstoofvlees, kokosmelk, boemboe (currypasta)
Geserveerd met jasmijnrijst en raïta (yoghurtsaus)

‘s Middags kan je
je burger ook afhalen.
Bel en bestel: 014/585823
CONCEPT

Belgisch vlees van dieren die
opgroeien in een vrije, grasgroene
omgeving, dit geeft het vlees een
authentieke smaak.
We selecteren producten op kwaliteit
en duurzaamheid en kiezen zoveel
mogelijk voor lokale leveranciers.
Verse, huisgemaakte sausjes (behalve
de Heinz ketchup, die valt niet te
evenaren).
Handgesneden frieten.
Lekkere suggestiebieren
bij elk gerecht. (Zie drankenkaart).

Gefrituurde vis, huisgemaakte tartaarsaus
Geserveerd met handgesneden frieten

Laat nog plaats over voor een dessert! (zie bord)

Voor de allerkleinsten
Mini eskoburger met handgesneden frietjes

€ 6,5

Mini fish and chips met handgesneden frietjes

€ 7,5

Bitterballen (Bœuf Nature) met handgesneden frietjes / 4st

€6

RESERVEREN
014/58.58.23
www.eskobar.be

Wifi
name:
ESKOBAR
password: eskobar159

