Frisdranken

Uiteraard hebben we ons eigen bier op tap en fles. Naast het
vaste assortiment hebben we ook wisselende bieren, afhankelijk
van het seizoen. In het Lab worden ook regelmatig kleine batches
bijzondere smaken geproduceerd. Kijk op ons krijtbord wat we
voor je hebben.

koffie en Thee

Coca Cola | Cola Zero | 7-up |
Fanta | Cassis | Fristi | Chocomel

2,60

Orangina

3,00

3,20

Oatmeal IPA (Hoop - 5,0%)

3,80

Naturfrisk: Bitterlemon | Tonic | Elderflower 3,20

Blond (Breugem - 5,5%)

3,80

Kaper (Hoop - 6,4%)

3,80

Zoentje (Breugem - 6,2%)

3,80

Limonade
Schulp Appelsap | Vlierbessensap | Tomatensap
Walden Ice-Tea Lemon of Peach
Verse jus
Hopster

Tripel (Breugem - 8,5%)

3,80

Seizoensbier Hoop (zie krijtbord)

4,00

Seizoensbier Breugem (zie krijtbord)

4,00

Op fles:
Quadrupel (Breugem - 11%)

5,20

Double IPA (Breugem - 8,3%)

5,20

Kracht Hout (Breugem - 11%)

5,80

borrelbites
Olijven V

4,00

Bitterballen (6 st.) | Zaanse mosterdmayonaise

6,00

Bieterballen (4 st.) | aïoli V

6,00

KaasTengels (6 st.) | Zaanse Sambal mayonaise V 6,00
Jalapeño- (pittig) of truffelkroketjes (4 st.) V

7,00

Ortiz sardientjes | focaccia

7,50

Garnalenkroketjes (6 st.) | chilisaus

8,00

Coco Thai (6 st.) | kruidige thaise cocoscurry
met jonge erwtjes en bieslooktzaziki V

8,50

Nacho’s | kaas | guacemole | salsa V

8,50

Mixed Lab bittergarnituur (10 st.) |
Zaanse mosterdmayonaise | chilisaus

11,00

Charcuterie: San Daniele ham | pancetta |
salami | gedroogde bierworst | olijven

12,50

Marie-Stella-Maris still
M-S-M sparkling

klein 2,60
klein 2,60

1,50
3,00
3,50
3,80
5,00

groot 5,60
groot 5,60

Dubbele espresso

3,20

Espresso macchiato | cortado

2,20

Cappuccino | koffie verkeerd | latte macchiato

2,60

Chai tea latte

2,60

Verse muntthee | verse gemberthee

2,80

Warme chocolademelk

Bubbels
Cava d’Arciac Brut
4,80
Champagne Barons de Rothschild Brut

31,00
65,00

Wit
Sauvignon Blanc Round House
Chardonnay Les Grès
Grüner Veltliner Weinwurm

4,20
4,40
4,80

21,00
22,00
24,00

Rosé
Principato Pinot Grigio Blush
Domaine le Pive Gris

4,20
4,80

21,00
24,00

Rood
Cabernet Sauvignon Crucero
Zweigelt Weinwurm
Pinot Noir Classic Leyda

4,40
4,80
5,40

22,00
24,00
27,00

special drinks
Naast onze bieren en wijnen hebben we ook ‘special
drinks’: een selectie bijzonder goede wijnen die wij je
aanbieden tegen een fatsoenlijke prijs.
Ook hebben we diverse bijzondere gin tonics en
verschillende mixdrankjes. Vraag naar de ‘special drinks’
kaart en laat ons weten waar je voorkeur naar uitgaat.
Uiteraard hebben we ook lekkere likeurtjes, cognacs,
whiskeys en nog veel meer.

+ slagroom 2,80

Cakevormpjes Cakevormpjes
koffiespecials
Irish | Italian | French | Mexican | Spanish |
Cream coffee | ‘Kiss of Fire’ coffee

7,50

Home made ice coffee

4,60

No. 28

wijnen

2,20

No. 28

d Gebak
d
Wisselend gebak van The Bakery Institute

4,20

Drie Zaanse bonbons

3,00

hembrugterrein
middenweg 44
zaandam
www.lab-44.nl
lab-44

workshops
zelf je pizza maken? Bij Lab-44 kun je
meedoen aan een workshop pizza bakken.
Leer van een ambachtelijke pizzabakker hoe
je de lekkerste bodem maakt en eindeloos
kunt variëren met toppings. Vraag onze
brigade of kijk op www.lab-44.nl/pizzabakken

glazuur

3,00

2,00

glazuur

Op de tap:
Pils 1862 (Hoop - 4,5%)

Fever-tree: Elderflower | Mediterranian |
Sicillian lemonade | Indian | Gingerbeer |
Ginger ale | Cola | Lemon tonic		

Koffie | espresso | thee (diverse smaken)

lunch
borrel
diner

voor makers & eters

bieren

MENU

4,50

Focaccia rozemarijn | zeezout | olijfolie

le?

Slice & cook
No. 854

Welkom in Lab-44; dé plek voor
makers & eters op het Hembrugterrein
in Zaandam. Daar waar vroeger munitie
en metaal werd gefabriceerd wordt nu
o.a. bier gebrouwen, Zaanse Sambal
geproduceerd en worden fantastische
desserts ontwikkeld. Tevens huisvest hier
een van de meest toonaangevende bureaus
op het gebied van food & drink packaging
design. Een inspirerende plek om ook tot
rust te komen en te genieten van al dat
lekkers uit onze keuken en lab’s.

4,50

Caesar: little gem | zachtgekookt eitje |
Parmezaanse kaas | ansjovisdressing | croutons |
kip | bacon
15,50

Margharita
Buffelmozzarella | basilicum V

12,50

Superbowl: gele rijst | paksoi | bimi | granaatappel |
bietenscheuten | chimmi-churry dressing V
15,50

Diavola
Mozzarella | rode ui | Spianata Piccante | olijf

12,50

Vegatariana
Kalamata olijven | feta | gepofte paprika |
cherrie tomaat | rode ui | Parmezaanse kaas |
balsamico V

12,50

Mexicano
Pulled chicken | bbq-saus | rode ui | rode
peper | gepofte paprika | mais | cheddar |
guaqamole | tortilla chips

13,50

Arabica
Mozzarella | baby spinazie | peer |
gorgonzola | amandel | honing V

13,50

Soepen

tab

Burgers

Miso ramen noodlesoep | udon noodles |
paksoi | gekookt eitje | maïs | gerookt
buikspek

6,50

Romige wortel-kokossoep | amandelcrunch |
tempeh | courgette V

7,50

ONs alternatief voor een voorafje

Fresh carrots

noemen we voortafelen. kies een enkel
gerecht voor jezelf of meerdere
gerechtjes in kleinere porties om met

broodjes

elkaar te delen.

van 11.00 tot 16.30 uur

Met desembrood van Desemenzo, een bakkerij die zijn
brood bereid met eigen desemcultuur

Voortafelen
9,00

Oergranen: avocado | rucola | gemarineerde
trostomaatjes |gele rozijnen | noten en zaden |
ketchup van zongedroogde tomaat V

7,50

Gerookte kalfsribeye | truffelmayonaise |
zoetzure zilverui | rucola |
Parmezaanse kaas
6,50

10,50

7,80

Dragon gamba’s | salade van in Hoop’s
1862 gegaarde roodlof | lente ui

10,00

Focaccia gerookte zalm | avocado | veldsla |
komkommer | radijs | limoenmayonaise
Pork belly: langzaamgerookt buikspek van
Dutch Proud | augurk | bbq-saus
Eitje ‘sunny side up’ | kaas | ham | spek |
champignons (per item + 0,50)

7,80
7,80
va. 7,80

Moestuin oergranen: gegrilde courgette en
aubergine | geroosterde paprika | gemarineerde
trostomaatjes | Parmezaanse kaas | hummus V 8,00
Oergranen makreel: filet american van gestoomde
makreel | Hollandse kropsla | Zaanse Sambal
8,50

Crostini gravad lax |
mayonaise van kappertjes en augurk |
veldsla | krokant van inktvisinkt

7,50

10,50

Steak tartare | traaggegaarde eidooier |
divers garnituur | truffelmayonaise
7,50

11,00

Geroosterde tonijn | wasabimayonaise |
wakame | togarashi |
kroepoek van basmati rijst
8,00

13,00

Poulpo: salade van zachtgegaarde inktvis |
avocado | limoenmayonaise | radijs |
rivierkreeftjes
8,00

MRIJ beefburger 180 gr | sesam brioche bun |
salsa | botersla | buikspek | Lab-44 dressing |
rode cheddar | friet

14,50

Vlees en vis
Smoked pork belly | karamel | rode peper |
aardappeltje | salade | bbq-saus

17,50

Polderhoender | roseval wedges | groente|
jus van Duijvis borrelnoot

18,50

14,00

Makreelduo: ceviche en op filo | couscous salade |
bimi | watermeloen | witte wijn/vanillesaus
18,50
Riddervis | gegrilde prei | zoete aardappel |
spinazie salade | pistache

9,50

FUNGHI
Bospaddenstoelen | mozzarella | prosciutto cotto 13,50

Rundersukade (200 gr.) | jus van Breugem Kracht
Hout | zoete aardappel | gepofte knolselderij
24,50

Crème van geitenkaas | kletskop van fontina |
worteltje | gemarineerde tomaat |
stroop van rode biet V
5,50

7,50

Couscous burger | sesam brioche bun | kikkererwten |
paddestoelen | truffel | ras el Hanout | friet V
12,50

Lamscurry | bulgur | ‘stirfried’ groente | kokos 18,50

Gegrilde Italiaanse baguette (tosti) oude
Beemsterkaas met keuze(s) uit: | ham + 0,50 |
Zaanse Sambal + 0,50 | geitenkaas + 1,va. 4,50

Focaccia kippendij | kerriemayonaise |
gemengde salade | taugé | rode ui

pizza’s

24,50

Salmon fresca
Gemarineerde zalm | crème fraîche | rode ui |
dille | kappertjes | pijnboompitten
14,50
Kalfswang & tonijn
Kalfswang | kappertjes | rode ui | tonijn

15,00

Tartufo
Truffelmascarpone | San Daniele ham |
rucola | Parmezaanse kaas

15,50

petits desserts
Tartelette gevuld met witte chocolade cremeux |
schuim van Zaanse Sambal cacao-zeezout | munt 4,50

papspiegel

PASTA’S
Linguini Parmesan | rucola | truffeltapenade |
Parmezaanse kaas V

15,00

Gamba’s | knoflook | Spaanse peper | peterselie 19,50

voor erbij
Frites uit Zuyd V

3,50

Gegrilde groente of groene salade V

4,50

lepe

Focaccia pesto | aïoli

Charcuterie: San Daniele ham | pancetta |
salami | gedroogde bierworst | olijven

Ea

Salades

Robuuste appelcompote | krokant van
Zaanse bolus | clotted cream

4,50

Ananasbavaroise | gel van rozemarijn |
sinaasappel kletskop | schuim van kardemom

4,50

Dronken banaan: in rum gepocheerde banaan |
rumcake | crème van banaan

4,50

Petit ‘Grand Dessert’

12,50

Hollands kaasplankje | dadel-notenbrood |
appelstroop

13,50

Heb je een voedselallergie?
Laat het ons weten.
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starters

