
Kaasplateau van Roxy’s DeliKaasplateau van Roxy’s Deli 
Pruimencompote, dadelbrood, druif, noten 14,00

Drie Zaanse bonbonsDrie Zaanse bonbons
Wisselend assortiment 4,50

Citrus hangopCitrus hangop
Gemarineerde watermeloen, basilicum,  
chocolade brownie 9,00

StrawberryStrawberry
Bloedende aardbeien, sticky cake,  
sorbet, mint VEGAN 9,50

PassievruchtentaartjePassievruchtentaartje
Witte chocolade cheesecake crème,  
meringue, witte chocolade roomijs 9,00

Olijven Olijven VEGAN 5,25

Brood v/d dag van bakkerij SolingerBrood v/d dag van bakkerij Solinger
Roomboter, Arbequina olijfolie 6,50

CharcuterieCharcuterie
Selectie van Italiaanse vleessoorten, 
grissini, olijven, vijgentapenade 14,50

KalfsvleesbitterballenKalfsvleesbitterballen (6)
Zaanse mosterdmayonaise 7,50

Vegan bitterballenVegan bitterballen (6) VEGAN
Veganaise 8,00

Kaas-rucola kroketjesKaas-rucola kroketjes (6) V
Zaanse Sambal mayonaise 9,00

Bospaddenstoelenkroketjes Bospaddenstoelenkroketjes (4) V
Truffelmayonaise 7,25

Gambaballen:Gambaballen: pittige bitterbal met  
gamba & jalapeño (4) met aioli 9,00

Mix Lab bittergarnituurMix Lab bittergarnituur (10)
Zaanse mosterdmayonaise, sweet chilisaus 12,50

Nacho’sNacho’s
Cheddar, guacamole, tomatensalsa,  
sour cream, lente-ui V 10,50
Extra pulled chicken 4,50

NA

Borrelbites

Trouwen, vergaderen, feestjes, 
workshops, etc...

Wil je bij ons trouwen? Zoek je vergaderruimte? 
Wil je een feest, vrijmibo of BBQ geven? Bij Lab-
44 maken we van iedere bijeenkomst iets bijzonders! 
In onze verschillende industriële ruimtes kan alles 
wat je maar wenst georganiseerd worden. Laat het 
ons weten. De mogelijkheden zijn eindeloos. En bij 
Lab-44 is vaak wel iets leuks te doen. Naast eten 
en borrelen, kun je bijvoorbeeld een pizza- of 

kookworkshop boeken. Ook voor kinderen organiseren 
we leuke activiteiten. En kerst en Koningsdag zijn 

bij ons altijd oergezellig!

Middenweg 44
1505 RK Zaandam
020 237 4111
restaurant@lab-44.nl
www.lab-44.nlwww.lab-44.nl

Welkom in Lab-44, 
al vijf jaar dé plek 
voor makers & eters 
op het ooit verboden 
Hembrugterrein.

In dit voormalig 
laboratorium voor  
het ontwikkelen en 
testen van munitie, 
geniet je nu van 
heerlijke gerechten 
van onze bijzondere 
menukaart, verse 
pizza’s en craft bier 
van Brouwerij HOOP. 
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broodjes
Tosti kaasTosti kaas  4,00
Tosti ham/kaasTosti ham/kaas  4,50

Kinderpizza’s
BambinoBambino Tomatensaus en mozzarella 8,50
BambinaBambina Tomatensaus, mozzarella, ham 9,00
BambiniBambini Tomatensaus, mozzarella, salami 9,00

hoofdgerechtjes
Burgertje op een bolletjeBurgertje op een bolletje  9,00
KipschnitzelKipschnitzel 9,00
Visvingers (7 stuks)Visvingers (7 stuks) 9,00

Bovenstaande gerechtjes worden geserveerd  
met tomaat, komkommer, frietjes en sausjes.  
Verder hebben we nog:

Bordje pasta Bordje pasta met kaas 7,00
Bordje pastaBordje pasta Bolognese 8,00

toetjes!
Boerderijs®Boerderijs®
Vlieger, peer, sinaasappel waterijsje 1,75
Twee bolletjes ijsTwee bolletjes ijs naar keuze met slagroom 3,00

Voor de kids



BBQ PicanhaBBQ Picanha
Pomme fondant, hasselback aubergine, 
parmezaan, jus van sjalotten 27,75

Funghi & GoatFunghi & Goat  V
Geconfijte portbello, ravioli funghi  
& peterselie, romige paddestoelensaus, 
geitenkaas, rucola 19,50

Spinazie risottoSpinazie risotto
Walnoten, vegan parmezaan,  
edelgist, spinazie  VEGAN 19,00

Albacore tonijnsteakAlbacore tonijnsteak
Zwarte knoflook, kalamata olijf,  
groene asperges, engelenhaar 24,50

Slowcooked lamsnekSlowcooked lamsnek
Gekarameliseerde appel, fregola,  
geroosterde pastinaak, lamsjus 25,50

Linguine limoneLinguine limone
Gepocheerde schelvis, courgette,  
zeekraal, citroen-roomsaus 21,00

Lab-44 beef burgerLab-44 beef burger
Brioche, pittige salami, uienchutney,  
augurk, tomaat, Emmentaler, 
truffelmayonaise, Friet van de Tijger 18,00

Tarwe veggie burgerTarwe veggie burger  VEGAN
Brioche, geconfijte courgette, tomatensalsa, 
cheddar, Friet van de Tijger, veganaise 18,00

FocacciaFocaccia pesto en aioli V  5,50

Brood v/d dag van bakkerij SolingerBrood v/d dag van bakkerij Solinger
Roomboter, Arbequina olijfolie V  6,50

CharcuterieCharcuterie
Selectie van Italiaanse vleessoorten, 
grissini, olijven, vijgentapenade  14,50

BBQ wortelsoepBBQ wortelsoep VEGAN
Honingcroutons, bietenscheuten,  
bieslookolie  8,50 

Vijg & bietVijg & biet  VEGAN  klein normaal 
Gepofte bietsoorten, vijg, mint,  
labneh, balsamico, crispy brood 9,00 12,00

Albacore tonijnAlbacore tonijn  klein normaal
Zeewier, miso, borage,  
little gem 9,75 12,75

Focaccia pulled chickenFocaccia pulled chicken
Aardbei, balsamico, rucola 9,00

Multi grain bagel lamshamMulti grain bagel lamsham
Vijgentapenade, little gem,  
cherrytomaat 11,00

Sandwich makreelSandwich makreel
Granny smith, augurk, rode ui,  
little gem 10,50

Sandwich veganSandwich vegan
Geconfijte courgette, paprikapesto,  
feta crème, rucola VEGAN 9,00

Multi grain bagel tunaMulti grain bagel tuna
Komkommer, oosterse dressing, asperge-
scheuten, cherrytomaat, rode ui 10,50

Vegetariano Vegetariano V
Avocado-komkommerspread, rode ui, 
Emmentaler, rucola 9,00

Philly cheese steakPhilly cheese steak
Picanha, melted cheddar cheese,  
paprika, rode ui, little gem  13,00

Eitje ‘sunny side up’Eitje ‘sunny side up’ 8,50
Extra’s per item: Beemsterkaas, ham,  
spek, bospaddenstoelen 0,95

Broodjes Voorgerechten

hoofdpizza’s

salades

Feta & roasted pepersFeta & roasted pepers VEGAN  klein normaal
Paprika pesto, feta crème, 
olijvenkruim, basmati kroepoek 8,50 11,50

Lamsham Lamsham  klein normaal
Crème van artisjok, dukkah,  
little gem, aardappel- 
rozemarijnsalade 9,50 12,50

Proeverij bloemkoolProeverij bloemkool V klein normaal 
Bereidingen van bloemkool,  
hazelnoot, parmezaankletskop,
tahoon, bloemkooldip 9,00 12,00

Tataki entrecoteTataki entrecote klein normaal 
Togarashi, krokante ui,  
komkommer, oosterse dressing,  
baby sprouts 9,75 12,75

Salade niçoiseSalade niçoise
Albacore tonijn, haricots verts,  
krieltjes, gekookt eitje,  
cherrytomaat, rode ui 18,00

Fregola salade Fregola salade V
Feta, geroosterde wortel, koriander,  
paprikapesto, witte balsamico,  
cannellini boon, little gem 17,00

TartufoTartufo
Mascarpone, zwarte truffelolie, rucola, 
San Daniele, buffelmozzarella, rode ui 16,50

MargharitaMargharita V
Bio-tomatensaus, buffelmozzarella,  
verse basilicum, Arbequina olijfolie 11,50

VeganzaVeganza
Bio-tomatensaus, courgette, paddenstoel, 
gele paprika, kalamata olijf,  
rode ui VEGAN 15,00

Pulled chickenPulled chicken
Lab-44 bbq-saus, pulled chicken, rode ui,
cheddar, fior di latte, gele paprika 15,00

Pizza piePizza pie
Bio-tomatensaus, spinazie, peer,  
vegan feta, walnoot VEGAN 14,75

BiancoBianco V
Emmentaler, gorgonzola, manchego,  
cheddar, peterselie 14,00

Nonno vicenzoNonno vicenzo
Bio-tomatensaus, mais, cherrytomaat, 
Spianata piccante, fior di latte 14,50

SardinaSardina V
Bio-tomatensaus, knoflookolie,  
gele paprika, rode ui,  
fior di latte, chili flakes 14,50HE
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Deze lunchbroodjes serveren we van 12:00
tot 16:30 uur.


