Frisdranken

lab specials

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

hooghoudt aanmaaklimonade:
Granaatappel | sinaasappel | citroen

1,50

Lab-44 home made ice coffee
Vanille roomijs | dubbele espresso

4,60

Coca Cola | Cola Zero | 7-up | Fanta | Cassis |
Fristi |Chocomel | Lipton Ice Tea Green

2,60

Lab-44 Classic Scroppino
Citroen sorbetijs | Bold Vodka | cava

6,50

HOOP 1862 | pilsener (4,5%)

2,80

HOOP Waterwolf | saison (5,5%)

3,80

Bio/organic:
Schulps appelsap | vlierbesensap | tomatensap
Walden Ice Tea Lemon | Peach		

3,00
3,50

HOOP Kaper | IPA (6,4%)

3,80

Breugem Saens Blond (5,7%)

3,80

Yaya Kombucha:
Blueberry Peppermint | Citra Hop		

4,20

Breugem Zoentje (6,5%)

3,80

Breugem Saense Tripel (8,5%)

3,80

borrelbites

groot 5,60
groot 5,60
3,80

Gin tonics

Olijven V

4,00

Bospaddestoelenkroketjes (4 st.) |
truffelmayonaise V

6,00

Truffelkroketjes (4 st.) | truffelmayonaise V

6,75

Kalfsvlees bitterballen (6 st.) |
Zaanse mosterdmayonaise

7,00

Ortiz sardientjes | focaccia

Damrak Gin | Cherry Blossom tonic |
zwarte bes | framboos

9,00

Bobby’s Gin | tonic | sinaasappel | kruidnagel

9,00
12,50

Cocktails
Cranberry Kiss
Bols Vodka | Bols Peach | cranberrysap |
limoen

8,00

7,50

Kaas/rucolakroketjes (6 st.) | Zaanse Sambal
mayonaise V

Licor Balón 43
Licor 43 | citroensap | sparkling water | citroen

8,00

8,00

Gambakroketjes (6 st.) | sweet chilisaus

8,50

Villa Massa Tonic
Villa Massa Limoncello | tonic | basilicum

8,00

Nacho’s | kaas | guacamole | salsa V

8,50

Moscow Mule
Bols Vodka | ginger beer | limoen | munt

8,00

Mixed Lab bittergarnituur (10 st.) |
Zaanse mosterdmayonaise | chilisaus
Charcuterie: San Daniele ham | pancetta |
salami | gedroogde bierworst | olijven

11,00
12,50

Jerry Loves Ginger
Sailor Jerry Spices Rum | ginger ale | limoen
Apes & Apples
Monkey Shoulder Whisky | appelsap |
sparkling water | munt

Koffie | espresso | thee (diverse smaken)

2,00

Dubbele espresso

3,20

Espresso macchiato | cortado

2,20

Cappuccino | koffie verkeerd | latte macchiato

2,60

Chai tea latte

Hendrick’s Gin | Elderflower tonic | komkommer 9,00

Monkey 47 Gin | Cherry Blossom tonic |
sinaasappel | rozemarijn

en iets erbij

No.
No.28
28

Verse muntthee | verse gemberthee
Warme chocolademelk

2,20

dd

2,60
2,80

+ slagroom 2,80

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

7,50

Drie Zaanse bonbons

3,00

Gebakje? Vraag wat we voor je hebben...

hembrugterrein
middenweg 44
zaandam
www.lab-44.nl
lab-44
020 - 23 74 1111

workshops
zelf je pizza maken? Bij Lab-44 kun je
meedoen aan een workshop pizza bakken.

9,50

Leer hoe je de lekkerste bodem maakt en
eindeloos kunt variëren met toppings.
Vraag onze brigade of kijk op

9,50

lunch

Cakevormpjes
Cakevormpjes

www.lab-44.nl/pizzabakken

borrel

bites
Met het meest
zonnige terras in de
Zaanstreek

diner

Voor wijnliefhebbers hebben we een mooie wijnkaart.

Marie-Stella-Maris still
klein 2,60
M-S-M sparkling
klein 2,60
Verse jus d’orange		

Koffie, Thee

glazuur

Naast deze vaste bieren op de tap hebben we van
zowel HOOP als Breugem een wisselend seizoensbier.
Vraag onze brigade naar wat we voor je op de tap
hebben. Ons assortiment bieren op de fles wisselt
regelmatig. Vraag wat we onder de kroonkurk hebben.

Thomas Henry:
Tonic Water | Cherry Blossom Tonic | Elderflower
Tonic | Ginger Ale | Ginger Beer | Bitterlemon
3,20

voor makers & eters

bieren

MENU

starters

Salades

Focaccia pesto | aïoli

4,50

Knoflook focaccia | zeezout | olijfolie

4,50

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

Welkom in Lab-44; dé plek voor makers & eters op
het Hembrugterrein in Zaandam. Daar waar vroeger
munitie en metaal werd gefabriceerd wordt nu heerlijk
gekookt, vergaderd, bier gebrouwen en Zaanse Sambal
geproduceerd. 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...

12,50

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

7,50

Romige wortel-kokossoep | amandelcrunch |
tempeh | courgette V

7,50

ONs alternatief voor een voorafje
noemen we voortafelen. kies een enkel
gerechtjes in kleinere porties om

broodjes

hoofdmenu mee samen. Vraag naar de

van 11.00 tot 16.30 uur

mogelijkheden en advies.

met elkaar te delen. Of stel er je

Oergranen warme beenham | brie |
mosterdmayonaise | Amsterdams uitje
Oergranen gorgonzola | rucola | peer |
honing V

va. 7,80
7,80
7,80

Insalata fregola | geroosterde pasta | geroosterde
bloemkool | bimi | kappertjes | lente-ui | cashewnoten|
crème d’Anglaise van bloemkool V
15,50

Diavola
Mozzarella | rode ui | Spianata Piccante | olijf

12,75

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

13,00

Bretonse visburger | brioche bun | Zaanse Sambal
mayonaise | little gem | kappertjes | augurk
12,50
MRIJ beefburger | brioche bun |salsa |
botersla | buikspek | Lab-44 dressing | rode
cheddar | friet

14,50

Vlees | vis | vega
Lab’s Garden | crème van zoete aardappel |
zoet-zure bietjes | mini-groente | geroosterde
trostomaatjes | kaas/rucola kroketjes V		17,50

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

Voortafelen
Kruidentuin hoemoes | crème van
kikkererwt | mini-groente |
kruidensalade | dukah V

6,50

9,75

Pollo e Funghi
Mozzarella | bospaddestoelen | pulled chicken 13,50
Arabica
Mozzarella | baby-spinazie | peer |
gorgonzola | amandel | honing V

13,75

Mexicano
Pulled chicken | bbq-saus | rode ui | rode
peper | gepofte paprika | maïs | cheddar |
guacamole | tortilla chips

14,50

Tartufo
Truffelmascarpone | San Daniele ham |
rucola | Parmezaanse kaas

15,50

Tonno
Mozzarella | verse tonijntartaar |
kappertjes | rode ui

15,50

San Daniele
Mozzarella | San Daniele ham | rucola |
cherrytomaatjes

15,50

Kalfs ribeye (rosé geserveerd) | seizoensgroente |
zoete aardappelmousseline | lavendeljus 		 18,50

9,50

Gamba | guacamole | gel van
tomaat | Zaanse Sambal Original|
sesam kletskop

7,50

10,00

Kalfs tartaar | traaggegaarde
eidooier | divers garnituur |
mayonaise van Vadouvan

7,50

11,00

8,00

10,50

Gegrilde focaccia | buffelmozzarella | rucola |
frambozen | rode ui | amandel |
honing-mosterdvinagrette V

8,00

Gegrilde focaccia | bbq-chicken | wortel |
maïs | rode ui | komkommer | gember

Huisgerookte zalm | crostini |
crème van laurier | drop | veldsla

8,00

Oergranen gerookte zalm | komkommersalade |
sesam | limoenmayonaise
8,50

Gerookte bio-runderentrecôte |
crunch van hazelnoot |
Parmezaanse kaas | rucola |
Zaanse mosterdmayonaise

9,00

11,50

Oergranen makreel: filet american van
gestoomde makreel | Hollandse kropsla |
Zaanse Sambal

Albacore tonijn | zoet-zure
komkommer | wakame | crazy pea |
wasabimayonaise

9,75

13,00

8,50

Margharita
Buffelmozzarella | basilicum V

Diamanthaas biefstuk | gekarameliseerde sjalot |
lauwwarme aardappelsalade | seizoensgroente 18,00

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

Eitje ‘sunny side up’ | kaas | ham | spek |
champignons (per item + 0,50)

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

Burgers

gerecht voor jezelf of meerdere

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

pizza’s

Gepocheerde koolvisfilet | fregola |
gemarineerde tomaatjes | Hollandiase saus
met Zaanse Sambal Venkel-Laurier		

22,50

Bio-forelfilet | crème van romanesco | geroosterde
trostomaatjes | mini-venkel | pistacholie 		 23,50
Extra voor erbij:
Portie Frites uit Zuyd V		3,50
Kleine groene salade V		3,50
Portie seizoensgroente V		4,50

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

4,50

Cappuccino panacotta | schuim van zoute
karamel | crunch van hazelnoot

4,50

Hemelse pure chocolademousse | yoghurtpassievrucht ganache | krokante Zaanse Sambal
schotsen
4,50
Duo van rabarber (bavaroise en gekarameliseerd) |
schuim van basilicum | crackling sugar
4,50

PASTA’S
Linguini Puttanesca | ansjovis | olijven |
kappertjes | tomaat | rode peper

15,00

Cannelloni truffel-ricotta | truffel roomsaus
Parmezaanse kaas | rucola V

17,50

Petit ‘Grand Dessert’

12,50

Kaasplankje | dadel-notenbrood | appelstroop

13,50

Heb je een voedselallergie?
Laat het ons weten.

