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Twentsche Foodhal \\ Echt Eten

Imli
Bij Imli ervaar jij authentiek Indiaas streetfood in Enschede. Eten zoals ze in India doen. Denk aan lekkere gekruide hapjes en heerlijke traditionele gerechten gemaakt met behulp
van eeuwenoude Indiase recepten. Mis deze smaakvolle en gezonde Indiase ervaring niet. Wees welkom bij Imli!

Masala Bondas (snack-bites) (v)

5,8

Linzen Makhni indiase curry (v)
Een voedzame linzencurry, gekookt in ui-tomatenpuree en een exotische
mix van kruiden en gegarneerd met koriander. Geserveerd met pilau rijst,
salade en pappadum. Sterk aanbevolen voor vegetariërs.

6,7

Coorgi Pork indiase curry

8,8

Chef’s Special = Palak Chicken indiase curry

9,8

Traditionele hartige Zuid-Indiase oliebollen met groente. Een ideaal hapje voor
in de winter, geserveerd met zelfgemaakte munt-korianderchutney en zoete
chilisaus.

Keema kip (snack-bites)
Gekruide kipballetjes geserveerd met huisgemaakte chutney. Een variatie van
Kola Urundai, een bekend gerecht uit Zuid India.

Happiness plank voor 2 personen (to share)

11

Keema kip (gekruide kipballetjes), Masala Bondas (hartige gekruide oliebollen)
(v), Tandoori kippenvleugels, Coorgi Pork, Pappadum. Geserveerd met zoete
chilisaus en munt-korianderchutney. De ideale borrelplank.

3

Mango Lassi
Verfrissende yoghurtdrank.

Een delicatesse uit de Coorg-regio in Zuidwest-India. Langzaam gekookt
varkensvlees in een speciale kruidenmix. Geserveerd met pilau-rijst, salade
en pappadum.

8

Een traditionele en zeer smakelijke kipschotel uit het zuiden van India.
Gemarineerde stukjes kippendij, langzaam gekookt in traditionele saus
gemaakt met uien, tomaat, spinazie, specerijen en speciale kruiden.
Geserveerd met pilau rijst, salade en pappadum.

11

Curry Combo indiase curry
Een heerlijke combo van drie gerechten: Hara Bhara Shrimp, Chettinad
Chicken Madras en de favoriet Pork Manglorian. Geserveerd met kokos
pilau rijst, salade en pappadum.

Omma’s Kitchen

Bij de Burger

Annyeonghaseyo! Eomma spreek je uit als Omma en betekent ‘mama’ in het
Koreaans. Mama zijn, is toewijding oftewel ‘devotion’. Devotion is het belangrijkste
ingrediënt uit de Koreaanse keuken. Het land bewerken, zaaien en oogsten of het
bereiden van de heerlijke gezonde Koreaanse gerechten, alles wordt met dezelfde
devotion gedaan. Omma’s Kitchen brengt met pure en traditionele lokale producten
Korea een stukje dichterbij.

Vrouwe Justitia, de Romeinse godin van de rechtvaardigheid, is het symbool van de
rechterlijke macht. Elke burger van Bij de Burger komt direct van het slagersmes en
ieder gerecht bevat de meest smaakvolle ingrediënten, is blindelings te vertrouwen en
is goed afgewogen naar de wensen van de consument. De burgers van Bij de Burger
maken van iedere burger een beter mens.

Korean Tapas een mix van Koreaanse smaken

11

Combinaties van Koreaanse smaken geserveerd met sla en kimchi.

9,9

Poké Bowl (bulgogi +1)
Bibimbap een Koreaanse variant van de Hawaiiaanse Poke Bowl. Rijst
met verschillende soorten groente, daarover een pittige saus van
gefermenteerde chilipasta, sojasaus en sesamolie. Alles door elkaar
mixen en smullen maar! Kies je Topping: Spicy Chicken, Spicy Tofu, Spicy
Shrimp.

11

Dwaejigogi Bokkeum een zeer populair Koreaans gerecht. Roergebakken
pork (weidevlees) gemarineerd in Gochujang, gember en knoflook.
Geserveerd met rijst en komkommer kimchi.

7,5

Pajeon
Een hartige pannenkoek met lente ui, Aziatische bieslook en chilipepers
met een pittige friszure dip.

7,5

Koreaanse Noodles
Japchea, glasnoodles van zoete aardappel met verschillende soorten
groente en shiitake in een marinade van sojasaus en sesamolie.

Sushi

10

Ebi Tempura sushi (gefrituurde shrimp)

6,2

Portie Tteokbokki
Één van de meest populaire Koreaanse streetfood in Korea! Koreaans
comfort food! Rijstcakes in een pittige saus van gochujang, gochugaru
(chiliflakes) en sojasaus.

Portie Spicy Crispy Chicken
Vijf krokant gefrituurde vleugels en drumsticks
geglaceerd in een pittige saus van Gochujang en knoflook.
Tip: Top combinatie met bier!

4

Amsterdam

8,5

Madrid

London

8,5

Rome

8,5

Washington

8,5

Paris

8,5

Old Amsterdam en bacon.

Cheddar, bacon en BBQ saus.

Weidevlees gegaard in een marinade van sojasaus, gember en sesamolie.
Geserveerd met rijst en komkommer kimchi.

Korean Spicy Pork (duurzaam & lokaal)

Standaard belegd met sla, tomaat, rode ui, augurk, tomaten saus.

Ei, worst en bacon.

11

Pork Belly (duurzaam & lokaal)

Black Angus burger van Harry’s farm
Chorizo.

Mozzarella en aceto stroop.
Brie, spek en honing.

8

Kip burger
Standaard belegd met sla, tomaat, rode ui, augurk, tomaten saus.

Mexico City

8,2

Boedapest

8,2

Naturel

7,5

Nacho chips en jalapeño pepers.
Met chorizo .

Hotdog
Broodje met sla, tomaat, rode ui en augurk.
Keuze uit kip, varken of rund.

Bitterballen
Bourgondiër bitterballen (6 stuks)
Bierbitterballen (6 stuks)
Mix bitterballen (6 stuks)

6,5

6
7
6,5

Oer friet
Oer friet met saus

2,8
3,3

Burgerlijke plank

10

Voorzien van 2 bitterballen en 2 bierbitterballen, grillworst,
curryhotdog, parmaham en gedroogd spek.

6,2

Heeft u een allergie, meld het ons.

Kids
Burger met friet en mayonaise
Hotdog met friet en mayonaise
Bitterballen met friet en mayonaise
Kroket met friet en mayonaise

5,7

