zoetigheden

borrelbites

Salted brownie | pistache | chocolademousse |
witte chocoladerotsjes

4,50

Geen trek in een hele maaltijd? Neem dan een lekkere
borrelbite. En neem er meteen een lekker Zaans
speciaalbiertje bij.
4,00

4,50

Truffelkroketjes (4) | truffelmayonaise V

6,75

Kersencremeux | likkoekjes | koffie-espuma

4,50

Kalfsvleesbitterballen (6) | Zaanse mosterdmayo

7,00

Zoetigheidje van de maand

7,50

Ortiz sardientjes | focaccia

7,50

Kaas/rucolakroketjes (6) | Zaanse Sambal mayo V

8,00

Gambakroketjes (4) | sweet chilisaus

8,50

Ganzenrillette van Coco Conserven | zuurdesem

8,50

Nacho’s | cheddar | guacamole | tomatensalsa |
yazzara V

8,50

Kaasplankje | dadelbrood | wisselende chutney
van Potverdorie

13,50

Petit ‘Grand Dessert’

12,50

Gebakje? Vraag wat we voor je hebben.

healthy smoothies
Liquid Love: framboos | mango

4,50

Tropical Paradise: mango | aardbei

4,50

Blueberry Forest: heel veel bosbessen

4,50

Bloody Red: paprika | tomaat | wortel |

4,50

Lab’s Garden: wortel | paprika | knolselderij |

gember

4,50

vergaderen,
workshops,
feestjes en
meer...
Van een vergadering tot een groot feest;
dankzij onze verschillende ruimtes kan alles
wat je maar wenst georganiseerd worden.
vraag naar de mogelijkheden of kijk op
www.vergaderlocatieszaandam.nl/nl/lab-44
wil je zelf je pizza maken? doe mee aan
een workshop pizza bakken. Leer hoe je de
lekkerste bodem maakt en eindeloos kunt
variëren met toppings. Vraag onze brigade of
kijk op www.lab-44.nl/pizzabakken
volg lab-44

11,00

Plankje van de slager: San Daniele ham | pancetta |
spianata piccante | worst van Livar varken | olijven 12,50

Heerlijk bij je lunch. Of als je zin hebt in een
gezond drankje.

pastinaak | rode biet

Mixed Lab bittergarnituur (10) |
Zaanse mosterdmayonaise | chilisaus

onze bieren
Uiteraard hebben we ons eigen bier op tap en fles.
Bieren van HOOP en Breugem; twee Zaanse
speciaalbieren met elk hun eigen verhaal en smaken.
Daar waar HOOP het verhaal draagt van de Zaanse
zeevaartgeschiedenis, is Breugem een speciaalbier met
karakter, gebrouwen in Zaandijk door een man met
karakter: Patrick Breugem. En in het bierlab worden
ook regelmatig kleine batches bijzondere smaken
geproduceerd.
HOOP 1862 | pilsener (4,5%)

2,80

HOOP Waterwolf | saison (5,5%)

3,80

HOOP Kaper | Eastcoast IPA (6,4%)

3,80

Breugem Session Blond (4,5%)

3,80

Breugem Zoentje (6,2%)

3,80

Breugem Saense Tripel (8,3%)

3,80

Naast deze vaste bieren op de tap hebben we
wisselende seizoensbieren en limited editions, zowel
op tap als op fles. Vraag onze brigade wat we voor je
hebben.
Voor overige drankjes zoals fris, wijn, koffie, thee,
cocktails en stevige borrels vraag je ons gewoon naar de
drankenkaart van Lab-44.

diner

Olijven V

Gepocheerde peer | blanc manger |
yoghurtschuim | amandelkletskop

Op de meest
gave plek in de
Zaanstreek!

borrel

bites

voor makers & eters

3,00

lunch

Drie Zaanse bonbons

Wil je bij ons trouwen? Zoek je
vergaderruimte? Wil je een feest,
vrijmibo, familie-etentje of BBQ geven?
Laat het ons weten. De mogelijkheden
zijn eindeloos. Bij Lab-44 maken we
van iedere bijeenkomst iets bijzonders!

voor makers & eters

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 toch wel
bijzondere brasseriekaart, pizza’s uit
onze Valoriani oven en speciaalbier
van Hoop en Breugem.

diner of lunch?

Focaccia pesto | aïoli V

4,50

Knoflook focaccia | zeezout | olijfolie V

4,50

Ortiz sardientjes | focaccia

7,50

Ganzenrillette van Coco Conserven | zuurdesem

8,50

Plankje van de slager: San Daniele ham | pancetta |
spianata piccante | worst van Livar varken | olijven 12,50

Soepen & salades
Tom Kha Kai | gemarineerde kip | taugé |
noodles | lente-ui | koriander

Bretonse visburger | brioche bun | Zaanse Sambalmayonaise | little gem | kappertjes | augurk | friet 13,50
MRIJ beefburger | brioche bun |salsa | botersla |
buikspek | Lab-44 dressing | rode cheddar | friet

14,50

Smoked Sweet & Sour: crème van gerookte
pastinaak | zoetzure bietjes | truffelkroketjes |
trostomaatjes V

17,50

Eendenborst | krokant gebakken en
rosé geserveerd | jus van citrus en caramel

18,50

Diamanthaas | bearnaisesaus | Frites uit Zuyd

19,50

Stoof van geitenvlees | gerookte pastinaak

21,00

Dorade | citrus | tijm | venkelsalade

21,50

Geroosterde Albacore tonijn | lauwwarm
geserveerd | soja-sesamdressing

23,50

7,50

Pompoensoep | amandel | Zaanse Sambal |
jus d’orange | Parmezaanse kaas V

7,50
Alle hoofdgerechten m.u.v. de burgers worden geserveerd
met passend groentegarnituur.

Caesar salade: little gem | zachtgekookt
eitje | Parmezaanse kaas | ansjovisdressing |
croutons | kip | bacon

15,50

Extra portie Frites uit Zuyd of groene salade V		 3,50
Extra portie seizoensgroente V		4,50

Toffe tempeh pokebowl: witte rijst | chioggia biet |
wortel | wakame | komkommer | maïs | lente-ui |
15,50
sesamdressing V

pasta’s & pizza’s

lunch broodjes

groot of klein?

van 11.00 tot 16.30 uur

Met desembrood van Desemenzo, een bakkerij die zijn
brood bereid met eigen desemcultuur
Italiaanse baguette uit de oven
Keuze uit: Beemsterkaas | ham | geitenkaas |
Zaanse Sambal (+ 0,75 per extra ingredient)

om te beginnen

4,00

voor de grote of kleine eter: kies een gerecht
voor jezelf of meerdere gerechtjes om met
elkaar te delen. Of stel er je eigen hoofdmenu
mee samen. Hulp nodig? Vraag onze brigade
naar de mogelijkheden en om advies.

Cannelloni | zeekraal | rucola | schuim van
oude Beemsterkaas V

17,50

Stir fry linguini | gamba’s | knoflookolie |
peultjes | gember | sesam

19,50

Margharita:

buffelmozzarella | basilicum V

9,75

mozzarella | rode ui | spianata piccante |
kalamata olijf
12,75

Diavola:

Geitenkaas uit de oven | chutney van Potverdorie V 7,80

Tonijntartaar | ponzu | misomayonaise |
gel van umami

Flatbread focaccia feta | komkommersalade met
sesam | geroosterde paprika | rucola | Yazzara V

Rillette van kalfswang | Amsterdams uitje |
truffelmayonaise | zuurdesem crouton

klein groot
9,75 12,75

Pollo:

7,80

9,75 12,75

Eitje ‘sunny side up’
7,80
Keuze uit: Beemsterkaas | ham | bospaddestoelen |
spek (+ 0,75 per extra ingredient)

Gerookte bio-runder entrecote | crunch
van hazelnoot | Parmezaanse kaas | rucola |
Zaanse mosterdmayonaise
9,50 12,50

Gerookt kippetje | guacamole | tortilla |
mayonaise van togarashi

Krab & poulpo: spicy krabsalade |
traaggegaarde poulpo

8,50

Flatbread focaccia gegrilde en gemarineerde
aubergine | mozzarella | pesto | San Daniele ham |
hoemoes met koriander en limoen
8,50
9,50

Smoked salmon | yoghurtspread |
zachtgekookt eitje | komkommer

9,50

12,75

Vegatariana: gegrilde aubergine | fiore di latte |
13,00
bospaddestoelen | geroosterde paprika V
Pork Belly & Pulled chicken: bbq-saus |
buikspek | pulled chicken | mozzarella | rode ui

13,75

geitenkaas | pompoen |
amandel | rode ui | honing V

13,75

Mexicano: pulled chicken | bbq-saus | rode ui |
rode peper | gepofte paprika | maïs | cheddar |
guacamole | tortillachips

15,00

truffelmascarpone | San Daniele ham |
rucola | Parmezaanse kaas

15,50

pumpkin & goat:

9,50 12,50

In rode biet gemarineerde zalm | chioggia
biet | borage | rode bieten mayonaise | appel 8,00 11,00
Toffee van pompoen | Messenklever |
pompoenpit | pompoenchutney | red vein V 7,50 10,50

Spicy krab | Zaanse Sambal venkel-laurier |
botersla

pulled chicken | pesto | mozzarella

Heb je een voedselallergie?
Laat het ons weten.

Tartufo:

Tonno:

rode ui

mozzarella | tonijntartaar | kappertjes |
15,50

