NA

CRAFT BIER

Clafoutis
Bosbessen, yoghurt-bosbessenroomijs

7,50

Chocolade-bananencheesecake
Rum-karamel saus, caramelroomijs

8,50

Kaasplateau van Roxy’s Deli
Pruimencompote, dadelbrood
Drie Zaanse bonbons

Borrelbites

HOOP US Lager
Dry-Hopped pilsener (5%)
HOOP Kaper
Eastcoast IPA (6,4%)

4,20

6,20

HOOP Bleke Nelis
Blond Ale (4,9%)

4,20

6,20

HOOP Anker
Session Weizen (3,4%)

4,20

6,20

HOOP Mon Cherry
Fris kersenbier (5,8%)

4,80

6,80

HOOP wisseltap of seasonal

4,80

6,80

12,75
3,50

Voor overige drankjes zoals fris, wijn, koffie,
thee, cocktails en stevige borrels hebben wij
een speciale drankenkaart.
5,00

Broodje van de dag,
dag vijgentapenade,
Arbequina olijfolie VEGAN

5,50

Kalfsvleesbitterballen (6)
Zaanse mosterd mayonaise

7,00

Vegan bitterballen (6) VEGAN
Aïoli van tofu

7,50

Zaanse Sambal kaaskroketjes (5) V

7,50

Kaas-rucolakroketjes (6) V
Sweet chilisaus

8,50

Bospaddenstoelenkroketjes (4) V
Truffelmayonaise

6,75

Mixed Lab bittergarnituur (10)
11,00
Zaanse mosterdmayonaise, sweet chilisaus

Nacho’s
Cheddar, guacamole, tomatensalsa,
sour cream, lente ui V
Extra pulled chicken

50 cl
5,20

7,50

Olijven

Charcuterie
Selectie van Italiaanse vleessoorten,
grissini, olijven, vijgentapenade

25 cl
3,20

Trouwen, vergaderen,
feestjes, workshops, etc...
Wil je bij ons trouwen? Zoek je
vergaderruimte? Wil je een feest,
vrijmibo, familie-etentje of BBQ geven?
Bij Lab-44 maken we van iedere bijeenkomst
iets bijzonders! Van een vergadering tot
een groot feest; 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!

12,75
10,50

3,50

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

Welkom in Lab-44,
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.

voor makers & eters

Rabarbercrumble
Basilicum, vanille mascarpone,
witte chocolade

Uit onze eigen brouwerij op de Lagendijk
in Zaandijk komen de lekkerste craft
bieren. Met een vast assortiment en
diverse wisseltaps. En we hebben ook
HOOP bieren op fles.

Broodjes

Voorgerechten

van 12:00
tot 16:30

Met brood van BROODHEEREN, een bakkerij
die zijn brood bereidt met eigen desemcultuur
Grilled sandwich kaas of ham/kaas
Grilled sandwich courgette
courgette, rode ui,
vegan cheddar, pesto VEGAN
Grilled sandwich Picante
Picante: mozzarella,
pikante salami, chili flakes
Grilled sandwich BLT
BLT:
bacon, cheddar, tomaat en little gem

Wil je wat pit op je grilled sandwich?
Vraag dan om extra Zaanse Sambal

Focaccia formaggio e cipolla rosso V

5,00

Broodje van de dag,
dag vijgentapenade,
Arbequina olijfolie VEGAN

5,50

5,75
Charcuterie
Selectie van Italiaanse vleessoorten,
grissini, olijven, vijgentapenade

5,50

Geroosterde pompoen-kokossoep
Gerookte amandelen en pompoenpitolie,
baby sprouts

5,50

0,75

9,75

Taco gerookte zalm
Komkommer, sourcream, avocado,
rode ui, little gem

9,75

Prinsenbol sticky chicken
Pulled chicken, lente ui, bbq-saus,
komkommer

4,50

4,50

Prinsenbol entrecote
Geroosterde entrecote, togarashi,
baby sprouts, Oosterse dressing

Eitje ‘sunny side up’
Extra’s per item
Beemsterkaas, ham, spek,
bospaddenstoelen

Focaccia pesto & aïoli V

Oesters Royale Cabanon, per stuk
Rodewijnazijn, sjalot, citroen

12,75

8,00

9,00

10,00

Bianco V
Mascarpone, fior di latte, gorgonzola,
Parmezaan, cheddar, peterselie

13,00

Caesar salade
Little gem, bacon, ansjovis, Parmezaan,
pulled chicken, zachtgekookt ei,
croutons
15,50
Orzo bowl
Rucola, komkommer, paddenstoelen,
pompoen, pompoenpitten,
honing-mosterd dressing

15,50

HEB JE EEN VOEDSELALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN.

Campagnola V
14,00
Bio-tomatensaus, fior di latte,
gorgonzola, artisjokken, cherrytomaat,
gegrilde courgette, verse basilicum

salades

klein normaal

Herfsttuintje VEGAN
Gerookte amandel, rettich,
paddenstoelen, crazy peas

klein normaal

Gerookte zalm
Rode ui, avocado, dille,
zuurdesem, little gem

klein normaal

Mexicaanse garnalen
Tortillachips, zuurdesem
chilimayonaise

klein normaal

9,75

9,00

9,75

12,75

12,00

12,75

8,50

11,50

hoofd

Margharita V
Bio-tomatensaus, buffelmozzarella,
verse basilicum, Arbequina olijfolie

Nonno Vincenzo
Bio-tomatensaus, spinata picante,
chili flakes, fior di latte, rode ui

Tataki entrecote
Togarashi, krokante ui,
komkommer, Oosterse dressing,
baby sprouts

3,75

pizza’s

7,80
0,75

Duo van bloemkool
klein normaal
Truffel, Parmezaan, hazelnoot V 8,50
11,50

13,75

Putanesca
13,75
Bio-tomatensaus, ansjovis, kappertjes,
knoflookolie, Kalamata olijf, fior di latte
Carbonara
14,75
Mascarpone, rode ui, Parmezaan, little
gem, knoflookolie, Guanciale di Montagne, ei
Veganza VEGAN
15,00
Bio-tomatensaus, cherrytomaat, feta,
truffelolie, geroosterde paprika, Kalamata
olijf, chili flakes, artisjok, rode ui
Tartufo
16,00
Mascarpone, buffelmozzarella, rode ui,
baby sprouts, truffelolie, San Daniel

Buikspek
Bierlof, mousseline van rode biet,
jus van five spices

19,50

Kalfswang
Palmkool-mousseline,
jus van gekarameliseerde zilverui

21,00

Zwaardvis
Alkmaars gort, zoet-zure groente,
tom kha kai

23,50

Biet Wellington VEGAN
Kingboleet, pastinaak, bietenstroop

19,50

Linguini cozza
Mosselen, rode peper, knoflook,
witte wijn, peterselie

19,50

Indiase curry VEGAN
Kikkererwten, kidneybonen,
paprika, papadum, witte rijst

18,50

Kalfsburger
Brioche, gorgonzola, uienchutney,
botersla, tomaat, Friet van de Tijger

16,50

Vegan burger VEGAN
Brioche, paddenstoelen duxelles, cheddar,
gegrilde courgette, aïoli van tofu,
Friet van de Tijger
16,50

