voor makers & eters
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.
Als het weer kan maken we bij Lab-44 van iedere
bijeenkomst iets bijzonders! Ook verzorgen we (online)
pizzaworkshops. Volg onze socials en blijf op de hoogte.

LAB-44

Met desembrood van Desemenzo

Koningsbol gerookte zalm | ei | hollandaise |
bieslook

verboden Hembrugterrein. In
dit voormalig laboratorium
voor het ontwikkelen en testen
van munitie, geniet je nu van
heerlijke gerechten van onze
brasseriekaart en speciaalbier
van Brouwerij HOOP uit Zaandijk.

Helaas mag je bij ons nog niet binnen zitten.
Vandaar maar even een fotootje. We hopen je ook
snel weer binnen te mogen ontvangen...

voorgerechten
Focaccia | pesto | aïoli V		4,50
Focaccia | rozemarijn | Arbequina olijfolie Vegan

4,50

Plankje van de slager: een selectie van wisselende
Italiaanse vleessoorten met grisinni en olijven		

12,75

Gerookte eend | zoetzure uitjes |
crème van pastinaak en witte
chocolade | roodlof | zuurdesem

9,75

12,75

Rode uiensoep | balsamico | geitenkaas crostini		

8,50

klein normaal

4,00

Tomaten harira soep: gevulde Marokkaanse soep met
kikkererwten, linzen en peterselie Vegan		8,50
9,75

Caesar wrap | pulled chicken | Parmezaanse kaas |
ei | tomaat | ansjovisdressing | spekkruim | little gem 9,00
Eitje ‘sunny side up’ (extra’s: + 0,75 per item)
Beemsterkaas | ham | bospaddenstoelen | spek

makers en eters op het ooit

Brood van de dag | baba ganoush |
Arbequina olijfolie | zeezout Vegan		
5,50

Broodjes
Boerentosti zuurdesem met Beemsterkaas
Extra’s: ham | geitenkaas | Zaanse Sambal®
(+ 0,75 per item)

Welkom in Lab-44, de plek voor

7,80

Runder pastrami | meerzaden zuurdesem |
piccalilly crème | rucola | gefrituurd kappertje |
oude kaas

8,75

Tuna taco | trostomaat | rode ui | tonijntartaar |
little gem | limoenmayonaise

9,75

Meerzaden gezond | baba ganoush | vegan feta en bacon |
geroosterde tomaat | daikon-preisalade Vegan
9,50

Caesar salade: little gem | zachtgekookt ei |
Parmezaanse kaas | ansjovisdressing |
croutons | kip | bacon		15,50
Proeverij van broccoli | pesto |
spongecake | bavarois | geraspt
broccolihart | krokant van
Parmezaanse kaas V

klein normaal

8,50

11,50

Lab’s groententuintje | cashewnotencrème | klein normaal
gepofte wilde rijst | gepofte en ingelegde
groenten | yoghurtschuim Vegan
8,50
11,50
Gebrande tonijn takaki | venkelsalade |
granny smith | daikon | appelgel |
bieslookcrème

klein normaal
10,50

13,50

Hoofdgerechten

borrelbites

Wok à la Lab-44 | udon noedels |
soja-knoflookbouillon | shiitake | oosterse groenten |
Spaanse peper | koriander | gedroogde ui		 15,00
- met kippendijen		 +2,50
- met gamba’s		 +3,50

Olijven V		4,00

Lab’s runderburger | brioche bun | Hollandse sla |
Zaanse Sambal® | avocado spread | tomaat | rode ui,
geroosterde paprika | frites		 16,00
Sloppy Vegan burger | vegan bun | gekruide
tarweburger | Hollandse sla | vegan bacon |
vegan cheddar | baba ganoush | gegrilde
courgette | aïoli van tofu | frites Vegan		16,50

Pizza’s

Brood van de dag | baba ganoush |
Arbequina olijfolie | zeezout Vegan		
5,50
Kalfsvleesbitterballen (6) | Zaanse
mosterdmayonaise		7,00
Vegan bitterballen (6) | aïoli van tofu Vegan		4,00
Mixed Lab bittergarnituur (10) |
Zaanse mosterdmayonaise | chilisaus		

11,00

Plankje van de slager: een selectie van wisselende
Italiaanse vleessoorten met grisinni en olijven		

12,75

Truffel-pastinaak kroketjes (4) | truffelmayonaise V

7,50

Bospaddenstoelenkroketjes (4) | aïoli V		6,75

13,00

Kaas-rucola kroketjes (6) | Zaanse Sambal®mayonaise V		8,50

bio-tomatensaus | buffelmozzarella |
verse basilicum | Arbequina olijfolie V

10,00

Nacho’s | cheddar | guacamole | tomatensalsa |
sour cream | lente-ui V		10,50

Campagnola: bio-tomatensaus | fior di latte |
gorgonzola | artisjokken | cherrie tomaat |
gegrilde courgette | verse basilicum V

13,75

bio-tomatensaus | salami | fior di latte |
paprika | cheddar | knoflookolie

12,75

San Daniele ham | zwarte truffelolie |
buffelmozzarella | Parmezaanse kaas | rucola V

15,50

bio-tomatensaus | geroosterde tonijn (rauw) |
limoenmayonaise | fior di latte | rode ui |
prei-daikonsalade

16,50

mascarpone | fior di latte | gorgonzola |
cheddar | Parmazaanse kaas | peterselie V

Bianco:

Margharita:

Craft bieren

Salame:

Tartufo:

Tuna:

bio-tomatensaus | feta | rode ui |
gegrilde courgette | geroosterde paprika |
venkelsalade | dragonolie | Spaanse peper |
pompoenpitten Vegan

Veganza:

| buffelcarpaccio |
salami | ham | fior di latte | knoflookolie

Uiteraard hebben we ons eigen HOOP bier op tap en fles.
Een speciaalbier met een uniek verhaal uit de Zaanstreek
en karaktervolle smaken. Gebrouwen in onze eigen
brouwerij aan de Lagedijk in Zaandijk. In het bierlab van
Lab-44 worden regelmatig kleine batches bijzondere
smaken geproduceerd onder de noemer Limited Editions.
We hebben een vast assortiment en een wisseltap.
Wil je een ander biertje? Vraag dan naar onze HOOP bieren
op fles.
HOOP US Lager | Dry-Hopped pilsener (5%)		

3,20

HOOP Kaper | Eastcoast IPA (6,4%)		

4,20

HOOP Bleke Nelis | Blond Ale (4,9%)		

4,20

HOOP Anker | Session Weizen (3,4%)		

4,00

HOOP wisseltap of seasonal		

4,80

15,50

Molti Carne: bio-tomatensaus

14,50

Desserts
Dessert bowl: bavarois van bosvruchten |
schuim van cheesecake | getoaste granola |
rots van gepofte rijst		

7,50

Traag gegaarde ananas | kokosgel | kokosmakron |
ananas gazpacho | limoensorbet		

7,50

Drie Zaanse bonbons		

3,50

Heb je een voedselallergie?
Laat het ons weten.

