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Bij Sergeant Peppers gaan we voor 

beleving en het perfecte totaalplaatje. 

Wij noemen dit ‘The Peppers 
Experience’.  
In de middag lekker borrelen aan de bar of 

op het gezellige terras. Vervolgens genieten 

van een signature burger of een van onze 

andere mooie gerechten in het restaurant.

Aansluitend verwelkomen we je graag in het 

café voor een afsluitende borrel. Op vrijdag 

en zaterdag zorgen onze DJ’s voor lekkere 

beats tijdens onze gezellige stapavonden! 

Bij ons kent gezelligheid geen tijd!

Van kleine gezelschappen tot grote 

groepen, bij ons kan vrijwel alles. Voor het 

dineren van grote groepen hebben we zelfs 

een aparte sfeervolle ruimte op onze 1e 

verdieping; The Cavern. 

Een keer geen zin om buiten de deur te 

gaan eten maar wil je wel genieten van 

onze gerechten? Geen probleem, alles op 

onze kaart is ook af te halen. Wij pakken 

het graag voor u in. Één telefoontje 

is voldoende, wij zorgen dat het klaar 

staat. Tip: Kijk op pagina 18 voor onze 

bezorgservice.

Sergeant Peppers is de laatste jaren 

uitgegroeid tot een waar begrip in Uden en 

omstreken. Iets waar we enorm trots op 

zijn. We blijven graag groeien en nog beter 

worden in wat we doen. Mede dankzij de 

gastvrijheid en inzet van onze Peppercrew 

beloven wij u een echte avond uit! 

Have a nice time!

We’re Sergeant Peppers
Lonely Hearts Club Band
We hope you will enjoy the show
Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band
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Sergeant Peppers dankt zijn naam aan de 

gelijknamige LP van The Beatles uit 1967.

Deze LP behoort tot de meest invloedrijke 

LP’s allertijden. Hij is opgenomen in de 

Abbey Road Studios in Londen. Het 

zebrapad voor de studio is uitgegroeid tot 

een grote bezienswaardigheid. 

The Beatles was een popgroep uit de 

Engelse stad Liverpool. De band wordt 

algemeen beschouwd als de meest 

invloedrijke band uit de geschiedenis van 

de popmuziek. De bezetting bestond uit 

Paul McCartney, John Lennon, George 

Harrison en Ringo Starr.

“People later thought ‘Lucy 
In The Sky With Diamonds’ 
was LSD.  I swear we didn’t 

notice that when it first 
came out.”

Paul McCartney



Bites
BROODZAK  4,5
Met kruidenboter en aioli

ASIAN FINGERFOOD  8
Homemade Vietnamese loempia’s en wantons met 

een pittige saus!  5 stuks

NACHOS CL ASSIC   8
Nachos met kaas, pico de gallo, jalapeños, crème 

fraîche, guacamole en tomatensalsa 

NACHOS EX TRA  9,5
Nachos met Mexicaans gehakt of pulled pork. Kaas, 

pico de gallo, jalapeños, crème fraîche, guacamole en 

tomatensalsa

SASHIMI  11
Sashimi van tonijn en hamachi met sojasaus, chuka 

wakame, wasabi en gember

SERGEANT PEPPERS PL AT TER  9 PP 
Laat je verassen door de keuken. Mix van vlees, vis en 

vega (vanaf 2 personen)
Allergenenkaart
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CARPACCIO  9,5
Rundercarpaccio, pijnboompitjes, croutons, uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas, 

rucola en basilicumdressing

RODE BIETEN CARPACCIO   9
Rucola, geitenkaas, gekarameliseerde noten, cherrytomaat en balsamicodressing 

HAMACHI TARTA AR  10
Huisgemarineerde hamachi tartaar, wasabimayonaise, limoenkoriander dressing en 

bruschetta 

OOSTERSE STEAK TARTA AR  9,5
Huisgemarineerde steaktartaar, wasabimayonaise, limoenkoriander dressing en 

bruschetta

BEEF WOK  9,5
In sojasaus gebakken ossenhaaspuntjes, taugé, bosui en koriander.  

Geserveerd met stokbrood.

FRUIT DE MER ASIAN ST YLE  9,5
Gewokte inktvis, tapijtschelp, mosselen, garnalen, surimi, afgeblust met een oosterse 

saus. Oosterse vermicelli, koriander, bosui en rode pepers

Starters

Soepen
TOMATENSOEP  5
Met kip, prei, basilicum en room

DAGSOEP  6
Vraag naar de soep van de dag

Soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Allergenenkaart
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Salades
SERGEANT PEPPERS SAL ADE  9
Kip of ossenhaas, rode ui, mais, uitgebakken spekjes, 

cherrytomaten, komkommer, gekookt ei, croutons, 

pijnboompitten, gemarineerde radijs en yoghurt dressing   

(meerprijs ossenhaas  3)

GAMBASAL ADE  9
Gamba’s, rode ui, komkommer, cherrytomaten, olijven, 

gemarineerde radijs, avocado en limoenkoriander dressing

GEITENK A ASSAL ADE   9
Lauwwarme geitenkaas, rode ui, komkommer, cherrytomaten, 

gemarineerde radijs, gekarameliseerde noten en honing-

mosterd dressing

Salades kunnen ook worden geserveerd als maaltijdsalade 

(meerprijs 5)
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De mooiste en beste muziek ideeën van The Beatles zijn tot stand gekomen 

in de bekende Cavern Club in Liverpool. Een unieke en bijzondere club waar 

The Beatles begin 

jaren 60 de huisband 

waren.

Wil jij met jouw team of collega’s ook tot fantastische ideeën komen? Oftewel 

zoek jij een ruimte voor een brainstorm, vergadering, training of workshop? 

Bezoek dan onze eigen Cavern op onze 1e verdieping.  Een ruimte die speciaal 

is ingericht voor bijvoorbeeld een zakelijke meeting. Onze Cavern is van alle 

gemakken voorzien zoals audio en visuele middelen, een flipover, eigen koffie/thee 

en drankvoorzieningen. Beschikbaar vanaf 2 t/m 40 personen. Wij hebben hier 

diverse arrangementen voor beschikbaar. 

Mail voor informatie naar info@sergeant-pepper.nl

Let’s meet in our Cavern
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SHARE 
THE 
L VE

Sgt. Peppers Giftcard

De meest leuke giftcard van Uden en 

omstreken, de Beer and Burgers Card! 

Deze functioneert als pinpas en is 

daardoor makkelijk in gebruik en mee te 

nemen tijdens je bezoek aan Sergeant 

Peppers. Dus heb je tegoed over? 

Weer een reden om terug te komen! 

Je scant de giftcard met de camera 

van je telefoon (hier heb je geen app 

voor nodig!), en je telefoon laat gelijk je 

tegoed zien. Je kunt de card gebruiken 

in zowel het restaurant als het café! Op 

te waarderen vanaf 10 euro, voor ieder 

gewenst bedrag. Uiteraard zorgen wij 

voor een leuke verpakking! 



‘Best Burgers In Town’ is het Credo waar wij ons de 

afgelopen jaren hard voor gemaakt hebben. Sergeant 

Peppers onderscheidt zich van andere restaurants door zich 

te richten op kwalitatieve, originele 

en uiterst smaakvolle burgers. Wij 

maken van het eten van een Burger 

een hele nieuwe belevenis. Daarnaast 

kenmerkt onze kaart zich met enkele 

unieke gerechten uit de Aziatische 

keuken, die onze chef Quoc, met Vietnamese Roots, graag 

aan u wil presenteren. Hiermee bieden we voor ieder wat 

wils! Geniet ervan! 

Als er dieetwensen zijn waar wij rekening mee dienen te 

houden, geef dit aan bij onze bediening.

What's gonna be 
your burger today



Signature Burgers
CL ASSIC BURGER X XL  14,5
Italiaanse bol met rundvleesburger, sla, rode ui, tomaat, augurk, 

jong belegen kaas en onze huisgemaakte burgersaus.

CARPACCIOBURGER  15
Geroosterd sesambroodje met rundvleesburger, rundercarpaccio, 

rucola, uitgebakken spekjes, rode ui, pestokaas, Parmezaanse 

kaas, pijnboompitten en pestomayonaise.

NACHO-CHEESEBURGER  15
Red bun met sesam, Angus burger, tomaat, jalapeños, rode ui, 

nacho’s, cheddar, tomatensalsa, crème fraîche en guacamole.

TONIJNBURGER  17,5
Geroosterd sesambroodje met een rood gegrilde tonijnfilet, sla, 

rode ui, chuka wakame en wasabi-sojamayonaise.

QUAT TRO FORMAGGI BURGER  16,5
Zuurdesem met runderburger gevuld met mozzarella en 

zongedroogde tomaten, roomkaas, krokantje van Old Amsterdam, 

Blue Stilton, sla, rode ui, jalapeños en tomatenmayonaise

CALIFORNIA SUSHI BURGER  16,5
Yellow bun met Angus burger, rucola, krabsalade, avocado, 

rode ui, komkommer, gemarineerde nori, ingelegde gember, 

gepofte rijst en wasabi-sojamayonaise

TRUFFELDELIGHT  16,5
Meergranenbol met runderburger, truffelkaas, champignon-

truffel tapenade, sla, ui, jalapeños, oesterzwammen, crispy 

bacon, gefrituurde rucola en bospaddenstoelen ragout

BURGER VAN DE MA AND
Vraag naar de burger van de maand.

Al onze Signature Burgers worden geserveerd met  

verse steakfrites, coleslaw, mayonaise en ketchup.

Runderburgers worden standaard medium gebakken.

WAGYU BURGER  18,5
Yellow bun met Wagyu burger, sla, rode 

ui, bacon, cheddar, shiitake, gefrituurde 

rucola met sesamolie, homemade relish 

en teriyaki mayonaise 

Best of the Best

Wagyu beef wordt gezien als het beste 

rundvleesras ter wereld en kent zijn 

oorsprong in Japan. Het hoge percentage 

aan intramusculair vet geeft de ultieme 

textuur, aroma en bite. Doordat het 

vooral gaat om onverzadigde vetten, 

is het ook nog eens een relatief mager 

stukje vlees. 

WEEDBURGER   17
Weedbun met weedburger, 

oesterzwammen, sojasaus, gegrilde 

paprika, sla, augurk, komkommer, vegan 

kaas, Thaise bascilicum en bbq saus

Pepper goes Vegan

The Weedburger is een 100% plantaardige 

hamburger, verrijkt met zeewier! De burger 

is gemaakt van geroosterde sojasnippers 

en kombu (zeewier). Zeewier wordt gezien 

als ‘superfood’ en vlees van de toekomst. 

Doordat zeewier veel eiwitten bevat is het 

een goed alternatief voor dierlijke eiwitten. 

Wagyu burger

Allergenenkaart
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*Umami is een van oorsprong Japans woord dat ‘heerlijk’ 

of ‘hartig’ betekent. Het is een van de vijf basissmaken 

samen met zout, zoet, zuur en bitter.

Ultimate Sense Burger

Volgens wetenschappers van Oxford University bestaat het  

perfecte smaakprofiel voor de  hamburger uit 9 componenten:

1. Sesambroodje  •  Een burgerbroodje met sesamolie.  

De sesamolie stimuleert de neus.

2. Ketchup  •  Dicht bij de tong, waardoor de ketchup snel in 

contact komt met de smaakpapillen.

3. Sla en augurk  •  Geeft frisheid en de knapperige structuur, 

verbetert de umami* perceptie.

4. Tomaat  •  Voegt aroma en sappigheid toe.

5. Gebakken uitjes en Serranoham  •  Creëert een tweede 

krokante laag.

6. Wagyu burger  •  Het hoge percentage aan intramusculair 

vet in Wagyu vlees geeft de ultieme textuur, aroma en bite.

7. Camembert  •  De gesmolten Camembert voegt een zachte 

structuur toe en verspreidt aroma.

8. BBQ chipotlesaus   •  De pittige saus zorgt voor aanmaak van 

endorfine in onze hersenen. Het stofje voor een geluksgevoel.

9. Sojasaus  •  De soja voegt umami* smaak toe en  

maakt het burgerbroodje sappiger.

NU VERKRIJGBA AR BIJ 
SERGEANT PEPPERS:  

"DE ULTIEME BURGER"  18,5

ALLE ZINTUIGEN MOETEN 
WORDEN GEPRIKKELD OM DE  
ULTIEME SMAAK BELEVING TE 
ERVAREN.

3 PUNTEN OM TOT DEZE ULTIEME 
BELEVING TE KOMEN:

1  GEEN BESTEK
Eet de hamburger zonder bestek, zodat je 

de warmte van het brood kan voelen.

2  HOOGTE
Een hamburger is idealiter 7 cm hoog, 

zo kun je alle ingrediënten in één hap 

proeven.

3  LUISTER
Het geluid van knapperige sla? Het 

druipen van het vet? Essentieel voor de 

sensatie. Goed luisteren dus.

THE ONE
TO TASTE

Allergenenkaart
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MA AK JE HAMBURGER 
PRECIES ZOALS JIJ WIL  14,5
Voeg je favoriete ingrediënten toe en 

verras jezelf.  Verse steakfrites, coleslaw, 

mayonaise en ketchup zijn natuurlijk 

inbegrepen.

BROOD * 
yellow bun, red bun met sesamzaad, 

sesambol, Italiaanse bol, zuurdesem, 

meergranenbol, glutenvrije bol

BURGER * 
Angus, runder, chicken, crispy chicken,  

tonijn (+3), weed  (+3), groene asperge , 

tomaten , Wagyu (+4)

K A AS *
jong belegen, Blue Stilton, pestokaas, 

cheddar, geitenkaas, camembert,  

vegan kaas, truffelkaas, mozzarella, 

Old Amsterdam

EX TRA TOPPING ** 
augurk, jalapeños, bacon,  

gebakken ui, spiegelei (+1,5), 

krabsalade (+1), krokantje van 

serranoham (+1), shiitake (+1),

Mexicaans gehakt (+2), 

pulled pork (+2), extra burger (+6)

GARNITUUR
sla, rode ui, tomaat

worden alle 3 standaard  

meegeserveerd

Kies uit de onderstaande categorieën één 

van je favoriete ingrediënten en stel zo 

jouw ideale Hamburger samen.

Meerdere toppings en sauzen zijn 

mogelijk tegen een meerprijs van 0,50.

SAUS
guacamole, pestomayo, 

teriyaki mayo, kruiden-

crème fraîche mayo, 

smokey bacon, bbq 

hot cocktail , truffel mayo

wasabi-sojamayo, 

tomatenmayo, 

Sgt. Peppers burgersaus, 

* SLECHTS 1 KEUZE MOGELIJK    **OPTIONEEL TEGEN 0,50 MEERPRIJS PER TOPPING

RUNDERBURGERS WORDEN STANDAARD MEDIUM GEBAKKEN

Make a Selfie



TOURNEDOS  29
Black Angus ossenhaas (±200 gram), 100 dagen graan gevoerd. 

Super mals  en vol van smaak. Geserveerd met gewokte groenten 

en kruidenboter

TOURNEDOS XS  24,5
Black Angus ossenhaas (±150 gram), 100 dagen graan gevoerd. 

Super mals  en vol van smaak. Geserveerd met gewokte groenten 

en kruidenboter

ENTRECOTE  23,5
Black Angus entrecote (±200 gram) 100 dagen graan gevoerd.  

Super mals  en vol van smaak. Geserveerd met gewokte groenten 

en kruidenboter.  Per 100 gram meer (+7).

BAVET TE  20,5
Heerlijke malse bavette (±200 gram) ingesmeerd met 

chimichurri. Met gewokte groenten en kruidenboter

TOFUSTEAK    18,5
Tofu gemarineerd met limoengras, knoflook en peper. In de pan 

gebakken en afgeblust met een zoet/pittige maggisaus.

Al onze steaks worden geserveerd met verse steakfrites en mayonaise.

BOTERVIS  19,5
Malse botervis met limoen-roomsaus, geserveerd 

met gewokte groenten.  

TONIJNSTEAK  21,5
Kort gegrilde tonijnsteak (±180 gram), geserveerd 

met gewokte groenten, papadum en tomaten-

tapenade.

ASIAN GAMBA SPIES  23,5
8 grote garnalen gemarineerd op Aziatische wijze. 

Geserveerd met oosterse wokgroenten en een 

licht pittige limoensaus.

K ABELJAUW IN KREEFTENJUS  23,5
Gegratineerde kabeljauwfilet. Gegaard in 

kreeftenjus met prei, rode ui, wokgroenten, groene 

kruiden en een tomaten tapenade

Al onze visgerechten worden geserveerd met verse 

steakfrites en mayonaise.

Steaks

Fish

Allergenenkaart
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SATÉSPIES  
2 Spiesen  14    3 spiesen  17

Keuze uit varkenshaas of kippendijen gemarineerd in ketjapsaus 

met oosterse kruiden en satésaus.

OOSTERSE CHA-SIEUWSPIES
2 Spiesen  14    3 spiesen  17

Varkensvlees in zoete oosterse marinade met cocktailsaus.

SPARERIBS  17,5
Keuze uit sweet, spicy  of super spicy  

NU OOK: NO BONES NO MESS

Deze malse ribs serveren wij zonder bot. Meerprijs 4

Alle Sgt. Peppers Specials serveren wij met nasi of verse steakfrites, 

huisgemaakte kimchi en kroepoek.

SERGEANT PEPPERS PL AT TER  21 PP

Laat je verrassen door de keuken (vanaf 2 personen)

Sgt. Peppers Specials

Steakfrites 3,5

Nasi 3,5

Coleslaw 3

Kimchi 3,5

Oosters gestoofde champignons 2,5

Gegrilde maïskolf met kruidenboter 3,5 

Wokgroenten 3,5

Keuze uit naturel of oriental

Knoflooksaus 1,5

Cocktailsaus 1,5

Homemade sambal 2,5

Satésaus 2,5

Pepersaus 2,5

Rode wijnsaus 2,5

Champignonsaus 1,5

Mayonaise, curry of ketchup 1

Extra's
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De unieke feestlocatie van Sergeant Peppers, speciaal ingericht voor het hosten 

van jouw feest! Een verjaardag, bruiloft, jubileum of bedrijfsborrel, wij zorgen 

dat het jouw feest 

op deze avond aan 

niets ontbreekt. 

De VIP bevindt zich tegenover café Sergeant Peppers en is dus een exclusieve 

locatie. Uiteraard met de kwaliteit en gezelligheid die je van Sergeant Peppers 

gewend bent, want samen met ons team maken we er een onvergetelijke 

aangelegenheid van! We hebben verschillende arrangementen ter beschikking en 

kunnen een feest helemaal naar wens uitbreiden of aanpassen, van 25 tot maximaal 

120 gasten. DJ of live muziek, alles is mogelijk. Ben je benieuwd wat wij voor jou 

kunnen betekenen? 

Maak gerust een afspraak om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Mail naar 

info@sergeant-pepper.nl of bel 0413-270 191

Sergeant Peppers VIP
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HOTDOG BEEF  14,5
Pistolet met een beef hotdog, sla, ui, 

tomaat, jalapeños, nacho's, avocado, 

bacon, jong belegen kaas en hot 

cocktailsaus 

HOTDOG PORK  14,5
Pistolet met een pork hotdog, sla, ui, 

tomaat, jalapeños, bacon, pulled pork, 

cheddarkaas en smokey baconsaus

Geserveerd met coleslaw, verse steakfrites 

en mayonaise

Hotdogs

RANJA VOOR DE KIDS IS ALTIJD GRATIS

KIPNUGGETS  6

KROKET  6

FRIK ANDEL  6

SPARERIBS  8

KIP- OF VARKENSSATÉ  8

CL ASSIC MINIBURGER  8

Geserveerd met verse steakfrites,  

mayonaise, appelmoes en vers fruit.

Kids

Allergenenkaart
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Iedere laatste woensdag van de maand organiseren wij de 

gezelligste pubquiz van Uden in ons café! Vanaf 20.30 uur stelt 

een ervaren quizmaster de kennis van jouw team op de proef.  

Deelname kan in teams van minimaal 2 tot maximaal 5 personen. 

Zin om een keer mee te doen? Meld je aan bij de bar of stuur een 

mailtje naar info@sergeant-pepper.nl. Gezellig! 

PubQuiz 

Van woensdag t/m zondag bezorgen 

wij van 16.00 tot 21.00 uur. Bestellen 

kan telefonisch of eenvoudig via de 

bestelmodule op onze website. In Uden 

en Volkel is bezorging gratis bij een 

minimale besteding van 25 euro.  

Check www.sergeant-pepper.nl. 

Yes, we deliver!
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Desserts

Allergenenkaart

CHOCODESSERT  7
Wisselende combinatie van chocolade 

verrassingen

COOKIE DOUGH  7
Met vanille- of kaneelijs en slagroom

MILKSHAKE  6
Aardbei, vanillie, banaan, chocolade,  

hazelnoot, limoencheesecake

KAASPLANKJE  7,5
Blue Stilton, camembert, Old Amsterdam, 

stroop, gekarameliseerde noten en  

notenbrood

SERGEANT PEPPERS  
DESSERT PLATTER  7 PP

Laat je verassen door de keuken

LITTLE SWEETS LITTLE PRICES
Cheesecake met een coulis van kiwi  3,5

Brownie  3,5

Chocolademousse  3,5

Op het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band staat het nummer With a Little 

Help from My Friends. Dit nummer werd eigenlijk pas echt een hit door een andere 

artiest, Joe Cocker, die op zijn beurt juist weer bekend is geworden door dit nummer. 

Het is het enige nummer dat 

Ringo Starr op dit album heeft 

gezongen. Vandaag de dag zijn 

er zo’n 50 coverversies van deze 

song bekend waarvan er drie 

op nummer één zijn beland in 

de Britse single lijst; door Joe Cocker (1968), Wet Wet Wet (1988) en door Sam & Mark 

(2004). Het nummer is ook nog gecoverd door Mumford & Sons en The Beach Boys. In 

2015 liet Brian Wilson weten dat het een van zijn favoriete nummers is. Daarnaast wordt 

het nummer ook nog altijd gespeeld door Ringo Starr met zijn All-Starr Band als afsluiter 

van zijn show.  Wanneer je naar het verhaal achter het succes kijkt, was het Ringo dus 

niet gelukt zonder ‘a little help from his friends.’

 I get by with a little  
help from my friends
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HAVE A NICE TIME!

© 2020 Het copyright van onze gerechten is eigendom van Sergeant Peppers. www.sergeant-pepper.nl  

Vormgeving en realisatie Studio Haft


