SUPPORT YOUR LOCALS
enjoy our meals

FOOD

Hamburger | € 12,50

€) en/of bacon (1€) en met friet

Heerlijk gegrild rundvlees, met naar keuze extra kaas (1

Hamburger Vegan | € 12,50
idem, uiteraard zonder kaas of bacon, maar wel mét friet

Pizza's, de lekkerste van de regio | € 10,00
Keuze uit: Margherita (met buffelmozzarella), Peperoni, Pollo of Veganza (V)

Gegrilde kip | hele € 20,00 | halve € 12,50
Lekker mals gegrild kippetje met friet

Fish & Chips | € 12,50
Vers bereide knapperige vis met heerlijke friet

DRINKS

Hoop Bier | diverse flessen van 33 cl | € 2,50
Breugem | fles Zoentje van 33 cl | € 2,50
NIEUW
Hoop BOTTEL | flessen van 1 liter met vers afgevuld Hoop Bier |

€ 10,00

Verkrijgbaar in Bleke Nelis, Kaper, Spring Bock. Leuk om te delen in deze lastige tijd.

Wijn
Wit: Chardonnay, Sauvignon Blanc & Pinot Grigio | per fles |
Rood: Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah | per fles |

Fris
Blikjes | Coca Cola, Coca Cola Zero, Ice Tea |
Earth Water | fles 33 cl | plat of bruisend |

€ 15,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 15,00

SUPPORT YOUR LOCALS
enjoy our meals

BESTELLEN
Dinsdag t/m zondag vanaf 12:00 uur tot 20:00 uur per e-mail of telefonisch:
restaurant@lab-44.nl of 020-237 4111.
Geef je gewenste ophaal- of bezorgtijd aan ons door. Afhalen vanaf 17:00 uur. De keuken
sluit om 20:00 uur.

AFHALEN
Dinsdag t/m zondag tussen 17:00 en 20:00 uur direct uit onze keuken aan Middenweg 44 in
Zaandam (Hembrugterrein).

BEZORGEN
Wij bezorgen in Zaandam.
Voor bestellingen onder

€ 25,- rekenen wij € 2,50 bezorgkosten.

BETALEN
Bij afhalen: betalingen alleen met PIN
Bij bezorgen: Zodra wij je bestelling hebben opgenomen, ontvang je van ons een 'TIKKIE'
om je bestelling mee te betalen. Zo hoeft onze bezorger jouw bestelling alleen maar af te
geven en kunnen we gepaste afstand houden.

Disclaimer: We hebben deze operatie binnen 24 uur opgetuigd, gegeven de bijzondere omstandigheden. We doen ons uiterste best
om alles goed en op tijd gereed te krijgen. Wij hopen en rekenen op enige clementie mocht iets wat langer duren dan voorzien.

