
Vraag het aan de telefoon  DAGPRIJS
of check debinnenkomer.nl/menu  

HET   DEZE       WEEK       GERECHT* *

BINNENKOMER               ONTBIJT 

STOOF

AFRIKAANSE 15
LINZENKOKOSCURRY*
curry met zwarte linzen, 
cavolo nero, tamarinde, 
zoete aardappel en kokos, 
geserveerd met feta, 
cashewnoten & flatbread

MEXICAN  17.50
PULLED CHICKEN* 
Mexicaanse stoof van 
kippendijen met tortilla’s, 
geroosterde puntpaprika, 
guacamole, tequilalimoen-
aioli en ananassalsa

BIGBANGERBURGER
burger van rundvlees met groene chili mayo, pickled 
komkommer & rode ui, tomaat, kropsla en ketchup  
+ vintage cheddar en/of bacon (+ € 1 per item) 

KUNG FU BEEF BURGER
burger van rundvlees met gochujangketchup, 
kimchi van spitskool & wortel, geroosterde paksoi, 
sesam-omelet, bacon, misogembermayo en kropsla
 
KUNG FU VEGA BURGER 
burger van halloumikaas met gochujangketchup, 
kimchi van spitskool en wortel, geroosterde paksoi, 
sesam-omelet, misogembermayo en kropsla

FRIETEN BIJ DE BURGER      +3

BURG ERS

12.50

10

10

DE BINNENKOMER WINKEL IS GEOPEND VAN DONDERDAG 
TOT EN MET ZONDAG VOOR AFHAAL! 

BESTELLEN? Bel je bestelling door vanaf 12.00 uur 
op 072 582 26 55 en kom je bestelling dezelfde dag 
nog ophalen op het afgesproken tijdstip (tot 19.30). 
Of kom langs en bestel ter plekke.

JE KAN ALLEEN MET PIN BETALEN.

*WEETJE! deze gerechten kan je ook koud meenemen, zodat je ze 
zelf in de avond kan opwarmen / in een pannetje / heerlijk thuis

ELKE ZONDAG BEZORGEN WE EEN BINNENKOMER ONTBIJT BIJ JE THUIS 
tussen 9.45 & 10.30 uur voor €12.50 PER PERSOON 
zie debinnenkomer.nl/menu voor meer info.

BRUSCHETTA CLASSICA  8
salsa van tomaat, rode ui & basilicum

BRUSCHETTA ‘VAN DEZE WEEK’   8
vraag het aan de telefoon of check 
www.debinnenkomer.nl/menu

1-PERSOONSAPPELTAARTJE  3.50

CARAMELSHORTBREAD  2.50

POTJE BACONCHIPOTLE-JAM  5
heel lekker met
BROKKELKAAS van DAAN  5

FRITZEKIND 3.50
ons huisbier 
afgevuld op fles! 

BRUSCHETTA’S

ZOET EN    NOG 
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Kerkplein 6 | 1811 KL Alkmaar | t 072 582 26 55
www.debinnekomer.nl 


