
vergaderen, 
workshops,
feestjes en  
meer...

volg lab-44

zoetigheden
Drie Zaanse bonbons 3,00

Mandarijn in hemelse modder | pure chocolade  
mousse | mandarijn | pistache 4,75

Curry panacotta | bananenchips | kokos 4,75

Cremeux van pompoen | pecannoot |  
gekarameliseerde vijg 4,75 

Zoetigheidje van de maand 7,50

Petit ‘Grand Dessert’ 12,50

Kaasplankje van ‘Le Cockelon’| dadelbrood |  
wisselende chutney van Potverdorie 13,50

Gebakje? Vraag wat we voor je hebben.

We hebben een wisselend assortiment smoothies  
met keuze uit groente en/of fruit. Heerlijk bij je lunch.  
Of als je zin hebt in een gezond drankje.  
Vraag ons wat we voor je hebben.  4,50

borrelbites
Geen trek in een hele maaltijd? Neem dan een lekkere 

borrelbite. En kies er een lekker Zaans speciaalbiertje bij.

Olijven V 4,00

Zuurdesem | olijventapenade | yazzara 5,00

Bospaddestoelenkroketjes (4) | truffelmayonaise V 6,75

Kalfsvleesbitterballen (6) | Zaanse mosterdmayonaise 7,00

Vegan bitterballen (6) | yazzara V 7,50

Thai green-garnalen (4) | sweet chillisaus    8,00

Kaas/rucolakroketjes (6) | Zaanse Sambal  
mayonaise   V 8,50

Nacho’s | cheddar | guacamole | tomatensalsa |  
yazzara   V 8,50

Mixed Lab bittergarnituur (10) |  
Zaanse mosterdmayonaise | chillisaus 11,00

Plankje van de slager: San Daniele ham | pancetta |  
truffel salami | worst van Livar varken | olijven 12,75

onze bieren
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. Daarnaast hebben we 
Breugem bier op fles en tap.

HOOP  US Lager | Dry-Hopped pilsener (5%) 2,80

HOOP  Kaper | Eastcoast IPA (6,4%) 3,80

HOOP  Bleke Nelis | Blond Ale (4,9%) 3,80

Breugem Session 3% 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 wat we voor je hebben. 

Voor overige drankjes zoals fris, wijn, koffie, thee, cocktails 
en stevige borrels hebben wij een speciale drankenkaart.

v
o

o
r

 m
a

k
e

r
s

 &
 e

t
e

r
s

l
u

n
c

h

d
in

e
rOp de meest 

gave plek in de 
Zaanstreek!

borrel
bites

Heb je een voedselallergie?  
Laat het ons weten.

Zelf de keuken in?
Lab-44 is er voor makers en eters, dus 

als je zelf aan de slag wilt met een 

kookworkshop, kun je bij ons de workshop 

keuken huren, met aangrenzende ruimte 

om te genieten van het lekkers dat je hebt 

gemaakt. Vraag ons om meer informatie en 

neem gerust een kijkje!

Van een vergadering tot een groot feest; 

dankzij onze verschillende ruimtes kan alles 

wat je maar wenst georganiseerd worden. 

vraag naar de mogelijkheden. 

Bij Lab-44 is vaak wel iets leuks te doen. Naast 

gezellig eten en borrelen, kun je bijvoorbeeld 

een pizza workshop boeken. en ook voor 

kinderen organiseren we leuke activiteiten. 

Maar bijvoorbeeld ook kerst en Koningsdag 

zijn bij ons oergezellig!



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. 

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! 

Heb je een voedselallergie?  
Laat het ons weten.

diner of lunch
Bretonse visburger | brioche bun |  
Zaanse Sambal mayonaise | little gem  |  
atjar van rode kool | friet 14,50 

HMR beefburger | brioche bun | buikspek | 
Zaanse Sambal kaas | relish van komkommer |  
groene paprika | augurk | tomatenjam | friet 16,00

Thaise groentencurry | witte rijst | zoete  
aardappel | courgette | boontjes | kokos  V 18,50

Wildzwijn sucade | gerookte spruiten | crème  
van pompoen | krokantjes van aardappel 18,50

‘Kissed by Air’ entrecote | prakaardappel |  
cavolo nero | jus met Zaanse Sambal  13,00

Snoekbaars filet | schuim van bloemkool |crème  
van topinamboer |stro van knolselderij 19,50

Cannelloni gorgonzola en walnoot | geroosterde 
pastinaak | rucola | schuim van bospaddestoelen V 18,50

Tagliatelle tomaat | roergebakken gamba’s |  
Jalapeño Sambal | bladspinazie | lente-ui 19,50

Herten rack | jus van gerookte knolselderij | 
hete bliksem 22,75

Extra portie friet of groene salade   V  3,50
Extra portie seizoensgroente   V  4,50

pizza’s
Al onze pizza’s hebben als basis tomatensaus.

Margharita: buffelmozzarella | basilicum  V 9,75

Pollo: pulled chicken | pesto | fior di latte 12,75

Peperoni: fior di latte | peperoni | kalamata olijf   12,75

Veganza: geroosterde paprika | paddestoelen | rode ui | 
kalamata olijf | artisjokharten | knoflook | rucola   V 13,50

Campagnola: fior di latte | gorgonzola |  
artisjokken | cherry tomaatjes | gegrilde courgette | 
basilicum V 13,75

Spinaci: fior di latte | spinazie | rode ui |  
geitenkaas | pijnboompitten | balsamico V  13,75

Funghi & pancetta: fior di latte | paddestoelen | 
pancetta | uienmarmelade | parmezaanse kaas |  
little gem 14,50

Tartufo: San Daniele ham | zwarte truffelolie | 
buffelmozzarella | parmezaanse kaas | rucola 15,50

spicy shrimp: in Jalapeño Sambal gemarineerde  
gamba’s | rode ui | kalamata olijf | knoflook-peperolie 15,50

lunch broodjes
van 11.00 tot 16.30 uur 

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

Boerentosti zuurdesem met Beemsterkaas 4,00
Extra’s: ham | geitenkaas | Zaanse Sambal  
(+ 0,75 per item)

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

Flatbread focaccia gorgonzola | uienchutney |  
rucola | pompoenpitten | gemarineerde dadels   V 8,50

Huisgemaakte pastrami | truffelmayonaise | augurk |  
rucola | gefrituurd kappertje | parmezaanse kaas  8,75

Baton feta | gemarineerde aubergine | cherry  
tomaatjes | rucola | yazzara | munt   V 8,75

Baton pulled chicken | roergebakken pulled  
chicken | taugé | kerriemayonaise | little gem 9,00

Flatbread focaccia gegrilde en gemarineerde  
aubergine | mozzarella | pesto | San Daniele ham |  
muhammara met koriander en limoen 9,00

Smoked salmon | limoen mayonaise |  
komkommersalade | eicrumble 9,75

om te beginnen
Focaccia pesto | aïoli   V 4,50

Knoflook focaccia | Arbequina olijfolie   V 4,50

Brood van de dag | tapenade & muhammara   V 5,00

Plankje van de slager: San Daniele ham | pancetta |  
truffel salami |  huisgemaakte pastrami | olijven 12,75

Soepen & salades
Paprika cashewnoten soep | pesto | cashewnoot | 
ramanas  V 8,50 

Gevogelte velouté| bospaddestoel ravioli |  
peterselie| pistache 8,50 

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

Aardpeersalade: geroosterde aardpeer |  
pecannoot | appel | lente-uitjes | spinazie |  
green Lab-44 dressing  V 15,50

   delen of alleen
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 om advies.

Geroosterde bloemkool | ingelegde klein normaal  
bloemkool | kraakje van rucola | 
kerriedressing  V 8,50 10,50

Koudgerookte harder | limoen | salade  
van rode biet en radijs 8,75 11,75

Goat & Beetroot  | crème brûlée en
mousse van geitenkaas | gerookte rode 
biet | honing-rozemarijn kletskoppen  V 9,00 12,00

Tartaar van gerookte zalm | radijs |  
krokantje van couscous met vadouvan 9,25 12,25 

Rilette van eendenbout |  
gekarameliseerde vijg | pistache 9,25 12,25

Hertenrosbief | gemarineerde bundelzwam |
krokante bloedworst | groene appel |  
mayonaise van five spices 10,00 13,00 
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