Lunch
BELEGDE BROODJES
Meergranenbol gezond

4,95

Meergranenbol kaas

3,95

Met kaas en/of kipfilet, sla, tomaat, komkommer en ei
De echte Noord-Hollands belegen met tomaat
en komkommer

Meergranenbol kipfilet

Met vers gesneden kipfilet, tomaat en komkommer

Broodje spicy chicken

Witte pitabol met pittige kipreepjes, sla,
komkommer en pittige saus

LEKKER EN PUUR ETEN!

Broodje warme kip-saté

Bij Barnies Kipcorner wordt al meer dan 40 jaar met veel
trots de lekkerste kipspecialiteiten geserveerd. Lekker en
puur eten speelt een belangrijke rol bij Barnies. Er wordt bij
de bereiding dan ook gewerkt met het beste kippenvlees,
exclusieve specerijen en de lekkerste marinades.

Witte pitabol met kipreepjes, champignons,
paprika, ui en satésaus

Pita kip-pesto

Witte pitabol met malse kiphaasjes in een
krokante breading met sla, pestomayonaise
en oude kaas schilfers

Pita Tender Barniesaus
De verse kipgerechten worden gebakken in arachide olie.
Hierdoor zijn de Barnies Kipcorner gerechten niet alleen
vetarm, licht verteerbaar en krokant maar vooral gezond en
lekker. Zoals het voor de echte liefhebber van kip bedoeld is.

Naast kip is er ook een ruim assortiment rundvlees en
vegetarische snacks verkrijgbaar. Ook bij deze snacks wordt
er alleen maar met de beste producten gewerkt. In het
gehele assortiment is er bewust gekozen voor producten
zonder varkensvlees.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Wij denken graag met u mee.

Griekse salade

Frisse salade met fetakaas, olijven, rode ui,
paprika, tomaat, komkommer en olijfolie

Barnies salade

Frisse salade met kipfilet, rode ui, tomaat,
komkommer en dressing
Frisse salade met krokante kiphaasjes,
komkommer, rode ui, oude kaas schilfers en
pestodressing

Keuze uit Bourgondisch wit of bruin brood met kaas
en/of kipfilet, ook lekker met turkey bacon (+1,00)
6,25
8,75

6,25
6,50
5,95

5,95

Onze favoriet! Laat je verrassen door de heerlijke
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van 100%
rundvlees, kipfilet of zijn vegetarisch. Het menu wordt
geserveerd met salade en frites of country potatoes (+0,75).

KIPBURGERS

9,75

Satémenu

11,45

Tendermenu

12,45

Drie stokjes saté van kipfilet met satésaus en
gedroogde uitjes, salade en frites

3,95

9,45

Crispy-hotburger

4,95

10,45

Hotwingmenu

11,95

Cheeseburger kip

4,20

9,70

Nuggetmenu

9,45

Satéburger kip

3,95

9,45

Kipschnitzelmenu

13,95

Original Barnies kipburger met knapperige
taugé en Barniesaus
Pittige, krokante kipfiletburger met sla,
komkommer en zoetzure pangangsaus
Original Barnies kipburger met tomaat,
augurk, cheddar cheese en ketchup,
ook lekker met turkey bacon (+1,00)

FAMILY BURGERS

Portie van acht krokant gebakken pittige
kippenvleugels, salade en frites
Portie van vijf kipnuggets van echte kipfilet met
salade en frites
Malse kipschnitzel met paprika, champignons en ui,
salade en frites

Lekkere kroketmenu

7,75
7,50

Burger

Menu

6,50

12,00

Veggie snackmenu

Bamischijf of soufflesse met salade en frites

Premium Cheeseburger

6,95

12,45

Premium Satéburger

6,95

12,45

Met frisse sla, taugé, gedroogde uitjes
en satésaus

Spinazie-kaasburger

Vegetarische burger van spinazie en
mozzarella, geserveerd op een ambachtelijk
brioche broodje met frisse sla, komkommer,
tomaat en knoflooksaus

Kindermenu

6,25

11,75

Halve kip

8,25

Kipsaté

6,50

Kipmix

8,95

Drie stokjes saté van kipfilet met satésaus,
gedroogde uitjes en brood
Twee kippenboutjes, drie hotwings en
drie kipnuggets met Barniesaus

Hotwings

5 st. 4,25 8 st. 6,50

Nuggets

5 st. 3,95 8 st. 5,95

Tenders

3 st. 4,35 5 st. 6,95

Krokant gebakken pittige kipvleugels
+ chilisaus

5,25

Kinder frites met saus naar keuze, een snack
(kipnuggets, kippenpootje, kroket of frikandel),
vers fruit of groente en je krijgt een leuke verrassing!
Twee krokant gebakken kippenboutjes met
appelmoes en frites

KIPSPECIALS
Vier krokant gebakken kippenboutjes

Kleine genieters
Smulmenu

Vijf malse kiphaasjes in een krokant jasje,
salade en frites

Kies één van onze lekkere kroketten en maak het
compleet met salade en frites

Met frisse sla, tomaat, augurk,
cheddar cheese en burger relish,
ook lekker met turkey bacon (+1,00)

9,95

11,45

Drie krokant gebakken kippenboutjes, salade en frites

Barnieburger

Met frisse sla, rode ui, tomaat en burger relish

9,95

Scharrelmenu

Menu

Family Premium Burger

7,95

TIP! Neem in plaats van frites ook eens onze
gekruide country potatoes (+0,75)

Burger

Original Barnies kipburger met satésaus

Maaltijdsalades

Kip-pesto salade

UITSMIJTERS

Vegetarisch

12-UURTJE

Sneetje brood met kip- of vleeskroket en een sneetje
brood met een gebakken eitje, kaas en/of kipfilet.
Geserveerd met een salade en er is keuze uit
bourgondisch wit of bruin brood

Het gezonde van kip,
het lekkere van Barnies!

Uitsmijter twee eieren
Uitsmijter drie eieren

Witte pitabol met malse kiphaasjes in een
krokante breading met sla en barniesaus

3,95

MENUSPECIALITEITEN

BURGERS

6,95

Kipnuggets van echte kipfilet
+ zoetzure saus
Malse kiphaasjes in een krokant jasje

