
STARTERS 
NACHOS 

met guacamole en tomatensalsa 
 

ONION RINGS 
met barbecuesaus 

 

CHILI CHEESE BITES 
pikante kaashapjes met sweetchilisaus 

 

AVOCADO FRIES 
crispy avocado met ketchup 

 

BIETERBALLEN 
van rode biet met veganaise 

 

SAMURAI CHICKEN 
krokante kip met wasabi mayonaise 

 

KIDS 
MINI CLASSICO 

rundsburger 
 

MINI CHICK 
kipburger 

 

MINI MAXI 
rundsburger met spek en kaas 

 

MINI CHEESE 
kaaskroketburger 

 
 
 

KIDS MENU 
burger met frisdrank en kinderijsje 

 
 

n n n HANGOVER HANGOVER HANGOVER 
the 

HANGOVER menu 
BURGERPRIJS +8,50 

 

COCKTAIL+BURGER+SIDE 
(POTATO WEDGEs / COLESLAW) 

STUDENTENMENU 
BURGER MET POTATOES 
EN EEN FRISDRANK, BIONINA, CARLSBERG, 
HOMEMADE ICETEA OF LEMONADE 

(KEUZE UIT DE BURGERS MET LOGO) 

OP VERTOON VAN JE STUDENTENKAART 
€15 

o 

 

DESSERTS 
CHOCOHOLIC 

chocolade variaties met oreocrumble 
 

SWEET SWEET HASSELT 
tiramisu met hasseltse speculoos 

 

NEW YORK CHEESECAKE 
amerikaanse kaastaart met coulis van rode vruchten 

 

HAPPY ENDING 
vegan chocolade & avocadotaart met vijgen en hazelnoten 

 

BOBBY BROWNIE 
chocoladecake met gezouten karamelijs 

 
 

VEGAN LEMONCAKE 
vegan limoen cheesecake van PEAS 

 

KINDERIJSJE 
vanilleijs met discodip 

 

O GlutEnVRIJ 
Wie een glutenallergie heeft of een glutenvrij dieet 

volgt, kan bij Botanique de meeste gerechten in 
aangepaste vorm krijgen. Bij de burgers voorzien we 

een glutenvrij broodje en vervangen we het vlees door 
een glutenvrije kalfsburger. Bij de salades vervangen 

we gluten door quinoa of laten we ze volledig 
achterwege. Meld wel altijd dat je glutenvrij wilt eten, 

zodat we in de keuken onze aanpassingen kunnen 
doen. De gerechten met het een oranje bol zijn 

glutenvrij of als zodanig te verkrijgen. 

 
 

TRAILER PARK NACHOS 
nachos met gesmolten kaas en pulled pork 

 

FRY BEFORE YOU DIE 
feestelijke mix van onze starters met sausjes 

 

BURGER OPTION 
Topless is dé burger optie voor wie minder koolhydraten wilt eten. Voor 
slechts 2 euro vervangen we het broodje door coleslaw en toveren we de 

burger om tot maaltijdsalade. Je kunt uit alle burgers kiezen, maar 
favoriet zijn de topless varianten van de Italian Lover, Party Girl, Macho 
Nacho, Peas of Mind en natuurlijk niet te vergeten: de topless Hot Chick! 

Topless gaan is gezond! En dat is de naakte waarheid… 

Topless!k 

ON THE SIDE 
POTATO WEDGES 

onze “frieten”: aardappelpartjes uit de oven 
 

COLESLAW 
amerikaanse sla mix van wortel, witte en rode kool 

 

PICKLES DELUXE 
vegan picalilly met tomaten salsa 

 

ONION RINGS 
gefrituurde uiringen 

 

o 

 

BURGERS 
 

BOTAN  QUE !"!"r 

WWW.BOTANIQUEHASSELT.BE 

The!k 
4,50 
  
 

4,50 
  
 

5,00 
  
 

6,00 
  
 

6,00 
  
 

6,50 
 
 

 
10,50 
  
 

12,00 
  
 

8,00 
  
 

6,50 
  
 

7,00 
  
 

7,00 
  
 

8,00 
  
 
 

6,50 
  
 

2,50 
  
 

8,00 
  
 

8,00 
  
 

9,50 
  
 

8,00 
  
 
 
 

12,00 
  

sharing is caring!
 k 

FULL OPTION MENU 
POTATO WEDGES & COLELAW 

 
 

2,50 
  
 

3,00 
  
 

3,00 
  
 

4,50 
  
 

4,50 
  
 

l O THE HEALTHY 

o o o 
SWEET SWEET HASSELT 

o 
SWEET SWEET HASSELT 

tiramisu met hasseltse speculoos o 
tiramisu met hasseltse speculoos 

NEW YORK CHEESECAKE o 
NEW YORK CHEESECAKE 

amerikaanse kaastaart met coulis van rode vruchten o amerikaanse kaastaart met coulis van rode vruchten 

HAPPY ENDING o HAPPY ENDING 
vegan chocolade & avocadotaart met vijgen en hazelnoten o vegan chocolade & avocadotaart met vijgen en hazelnoten 

BOBBY BROWNIE o BOBBY BROWNIE 
chocoladecake met gezouten karamelijs o chocoladecake met gezouten karamelijs 

VEGAN LEMONCAKE o VEGAN LEMONCAKE 
vegan limoen cheesecake van PEAS 

o vegan limoen cheesecake van PEAS 

INSTAGRAM.COM/BOTANIQUEBURGERS 
#BTNQ 

FACEBOOK.COMBOTANIQUEHQ 
RATE THE BURGERS 

!"BTNQ FREE WIFI 
PASSWORD:  

WELOVEBURGERS 

MINI CLASSICO 

rundsburger met spek en kaas 

MINI CHEESE 

KIDS MENU 
burger met frisdrank en kinderijsje 

OF GA VOOR 20% KORTING MET JE KNAEK PAS! 

Toen Tom Paumen in 2013 na een korte sabbatical terug een restaurant wilde openen, was 
het oorspronkelijke plan helemaal niet om een burgerbar te openen. Botanique ging zich 
in eerste instantie richten op gezonde voeding en dan met name salades. Daar zijn bij het 

opstellen van het menu ook een aantal burgers bij gekomen. Maar ook die burgers 
moesten ‘fresh, healthy and yummy’ zijn. Een gezond lichaam is de start voor een gezonde 
geest, maar wat zorgt er nu voor dat je bij ons 'clean' eet en waarom hebben wij hiervoor 

gekozen? We hebben het voor je op een rijtje gezet: 

DE SAMENSTELLING 
Een goede hamburger valt en staat met de samenstelling van het vlees. Daarom hebben wij 
uitgebreid de tijd genomen om te testen welke samenstelling het vlees moet hebben. Onze 

rundsburgers bestaan voor 99% uit vlees en hebben een zeer laag vetpercentage. In de 
supermarkt is er vaak het veel vettere varkensgehakt onder gemengd. Je gaat dan ook het 

beste naar de slager voor gezond mager rundsgehakt. 
 

SIZE DOES MATTER 
Grootte is natuurlijk niet alles, maar wanneer je een hamburger als maaltijd serveert, wil je 

natuurlijk niet binnen het uur terug honger hebben. Juist dan duik je de kast in om 
ongezond snoepgoed te nemen. Daarom kiezen wij voor burgers van 170 gram. Ter 

vergelijking: op de Big Mac ligt 100 gram vlees, op onze Big Boy 340 gram. Als je in een 
restaurant een steak bestelt, verwacht je immers ook geen luciferdoosje op je bord te krijgen. 

 
ONGEZOUTEN 

Het mag algemeen bekend zijn dat we te zout eten. Niet zo vreemd, want zout is een echte 
smaakmaker. Per dag heb je echter maar 6 gram zout nodig. Daarom serveren wij onze 

burgers zonder toegevoegde kruiden. Het (gezouten) paneermeel dat wordt gebruikt om 
burgers te binden, laat je dan ook best achterwege. Je burger is daardoor niet alleen 

gezonder, maar ook glutenvrij. De smaak van het vlees staat bij ons centraal. En dat is onze 
ongezouten mening. 

 
GEZONDE TOPPINGS 

Wij maken in Botanique bijna alles zelf. Moest je er de tijd voor hebben dan zou je dat 
natuurlijk zelf ook doen. Jij schrikt immers ook als je al die E-nummers en geur-, smaak- en 
bewaarstoffen ziet op de etiketten. Door te werken met dagverse producten krijg je altijd de 

gezondste variant op je bord. 
 

GEEN VET 
Je kunt het magerste stukje vlees kopen bij de slager, maar als je dit bakt in boter is het terug 

een caloriebom. Wij bakken bij Botanique onze burgers eerst op een grillplaat. Daar 
schroeien we de burgers dicht, zodat alle sappen tijdens het bakken niet verloren gaan. 

Daarna laten we de burger garen in de oven. Wellicht niet de snelste manier zoals je gewoon 
bent bij ‘fast food’, maar 170 gram vlees zonder vet bakken duurt nu eenmaal iets langer. 

Tenzij je liever een kledingmaat groter hebt tegen de zomer... 
 

DE JUISTE BALANS 
Dat gezond eten niet altijd saai hoeft te zijn, bewijst bijvoorbeeld onze Macho Nacho met zijn 
nacho chips tussen de burger. En onze vegetarische burgers tonen aan dat zonder vlees ook 

voor verrassende smaken kan zorgen. Maar weet dat het echt geen schande is om een T-Rex 
te bestellen ondanks zijn gefrituurde onion rings. Kies voor de juiste balans in je weekmenu. 

FOOD FOR THOUGHT 

O X O 

FOLLOW US 

HANDIG OM TE WETEN: 
BETAAL AAN DE KASSA MET CASH, 

BANCONTACT, VISA OF MASTERCARD 
 

HET TOILET BEVINDT ZICH VOORAAN 
 

SPAAR VOOR EXTRA VOORDELEN MET DE  
JOYN APP OF KLANTENKAART! 

GET TO KNOW US,  
PLAY A LITTLE GAME  

FOLLOW US ON 
SOCIAL MEDIA OR 

TALK DIRTY WITH YOUR 
FRIENDS WHILE WE 
PREP YOUR MEAL k kinderburger van 80 gram met ijsbergsla en ketchup 

met potato wedges en appelmoes on the side 

NOG OP ZOEK NAAR EEN 
F#CKING GOOD 

CADEAU? 
HET BOTANIQUE 
KERSTPAKKET 

Fles Just F#cking Good Wine !
(wit of rood)!

ons Let’s Ketchup Kookboek!
Cadeaubon twv 15€!

VOOR SLECHTS 30 EURO 

LET’S KETCHUP CLASSIC // rund, augurk, rode ui, ketchup • 

BBQ BACON // rund, gebakken ui, bacon, barbecuesaus • 

SWEET CHILI CHEESE // rund, gesmolten cheddar, jalapeños, paprikachutney • 

BIG COWBOY // dubbel rund (340 gr), drie lagen cheddar, augurk, rode ui, ketchup • 

THE “BBB” // kip, guacamole, spiegelei, bacon, cheddar, rode ui, ketchup • 

SPICY SINNER // kip, spicy kruidenmix, aziatische coleslaw, wasabimayonaise 

FUNKY FARMER // kalf, geitenkaas, tomatenrelish, rode ui, bietketchup • 

CODFATHER // kabeljauw, spinazie, rode ui, tartaarsaus 

BURGERS The j 

COLONEL MUSTARD // champignon-wortel burger, rode ui, notenmix, rucola, ahorn-mosterdsaus • • 

EDAMAMMY // edamame bonen-cashew burger, spinazie, rode ui, glutenvrije sojasaus • 

PEAS OF MIND // mais-kikkererwtburger, nacho’s, tomatenrelish, rode ui, ketchup • • 

PUMPKING // pompoen-zoete aardappel-parmezaanse kaas burger, rucola, rode ui, bietketchup •  

HIPSTER // geitenkaasburger, onion rings, tomatenrelish, guacamole • • 

MACHO NACHO // rund, guacamole, nachochips, cheddar, tomatenrelish • • 

T-REX // rund, onion rings, bacon, cheddar, rode ui, barbecuesaus • 

HOT CHICK // kip, bacon, bickyuitjes, tomatenrelish, paprikamayonaise • 

ITALIAN LOVER // kalf, mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola, pesto • • 

TOM’S FAVORITE // pulled pork, coleslaw, cheddar, barbecuesaus • 

LAMBADA 
// lam, mangochutney, rode ui,  

tomatenrelish, ketchup • 
12 
 

ROCKY GRANATA 
// lam, feta, granaatappel, 
rode ui, spinazie, tzaziki • 

13 
 

THE HO-HO 
HOLIDAY 
BURGER 

// kip, cranberrychutney, 
mozzarella, bacon, pepersaus 

14 

DE FAVORIETEN VAN 2017 

DE BOTANIQUE KLASSIEKERS 

SCAMPINESS // scampi’s, gemengde salade, tomaat, komkommer, ei, paprikachutney, mangorelish • 

THAI CHIC’N // kip in groene curry, gemengde salade, aziatische coleslaw, tomatenrelish, bickyuitjes, sesamzaadjes 

CLASSIC CAESAR // kip, volkoren croutons, parmezaanse kaas, ansjovis, tomaat, komkommer, ei, ijsbergsla  • 

REAL GREEK // varkenssouvlaki’s, gemengde salade, feta, olijven, zongedroogde tomaat, komkommer, rode ui, tzaziki • 

WINTER BOWL // pompoen, feta, spinazie, rode ui, gedroogde cranberry, notenmix, granaatappel • • 

FEEL THE BEET // rode biet, wortel, geitenkaas, rucola, notenmix, appel, gemberhoning dressing • • 

FIESTA MEXICANA // krokante avocado, nachocrumble, guacamole, kidneybonen, mais, tomatenrelish, rode ui, ijsbergsla • 

QUINOA BOWLS 

NIEUW:  
LAMSBURGERS! 

DAGVERSE MAALTIJDSALADES • HEALTHY & YUMMY 

 Wij bakken onze ongezouten burgers vetvrij op de plaat en in de oven.  
De extra tijd die wij hiervoor nodig hebben, bespaart u later deze week in de gym. 

170 GRAMS BURGERS • VETVRIJ GEBAKKEN 
HOMEMADE TOPPINGS & SAUZEN 

Onze veggie burgers zijn volwaardige burgers. Geen vleesvervangers, maar 100% verse groenteburgers  
naar eigen creatie. Wie veganistisch eet, besteld een volkoren broodje. 

13 
13 
11 
13 
13 

9 
10 
11 
15 
14 
12 
14 

11 

HOME MADE VEGETARISCHE EN VEGAN BURGERS 

12,5 
12 
11 
13 
13 

VEGGIES The j 

SALADS The j 

PIMP your k 
BURGER 

TOPPING 
cheddar kaas + 0,50 
bacon + 1,00 
spiegelei + 1,00 
jalapeño pepers + 1,00 

ON THE SIDE 
potato wedges + 2,50 
coleslaw + 3,00 
pickles & relish + 2,50 
onion rings + 4,00 

BROODJE 
volkoren (vegan) + 0,50 
glutenvrij + 1,00 
topless + 1,50 

TOPLESS 
we maken van jouw burger 
een gezonde salade door het 
broodje te vervangen door 
coleslaw +1,50 
 
 

 
 

15 
13 
14 
13 

13 
12 
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• glutenvrij • glutenvrij verkrijgbaar • vegetarisch • veganistisch • studentenmenu 


