STARTERS
BREAD BASKET

SURF & TURF

22,50

biefstuk van de grill met
knoflookgarnalen

DORADE FILET

CLASSIC ONION

op de huid gegrild en geserveerd
met kruidenboter

5,00

21,00

9,50

tortillachips voor 2 personen
met room, salsa, kaas en gehakt

BEENHAM

gekruide chickenwings met
barbecuesaus

8,50

9,75

9,75

TASTING COMBO

19,50

een selectie van voorgerechten
voor 2 personen

BBQ-Style
LADIES STEAK 170G
malse biefstuk van de grill
met saus naar keuze

GENTLEMEN’S STEAK 250G

22,50

malse biefstuk van de grill
met saus naar keuze

SATÉ
spies van varkenshaas met
satésaus en atjar

18,75

23,50

SWEET
DESSERTS
met Oreo cookie crumble
en chocoladesaus

CHEESECAKE KARAMEL
19,00

huisgemarineerde en langzaam
gegaarde varkensrib met
een zoete lak

7,50

volgens New Yorks recept maar
dan met karamel en zeezout

CHOCOLATE PERFECTION 7,50
chocolade ijs, chocolademousse,
brownie en noten

BURGERS

ICE ICE BABY

17,00

17,00

runderburger met feta, tzatziki,
rode ui, rucola en olijven

MEXICAN BURGER
tortillachips, room, salsa
en cheddar

APPLE CRUMBLE

6,75

appelcompote met
crumble en vanille-ijs

runderburger met ijsbergsla,
tomaat, augurk en cheddar

BIG FAT GREEK
BURGER

6,50

ijskoffie met vanille-ijs
en slagroom

MAKE
IT BIG + € 4,25

CLASSIC
CHEESEBURGER
19,00

4,75

O H OREO
O H chocolade- en vanille-ijs

gemarineerde kippendijspies
op Argentijnse wijze

SPARE RIBS

verse rundercarpaccio met
Parmezaan en truffelmayonaise

22,00

combinatie van steak, kippendij,
varkenshaas en spareribs met
verschillende dips

SPEAR OF FEAR 300G

de klassieker met gegrilde
kip, ei en caesar dressing

BEEF CARPACCIO

Extra’s

18,00

hammetje aan het bot met
honingmosterdsaus

MIXED GRILL

lauwwarme zalm met coleslaw
en crème fraîche

17,00

gemengde salade

8,50

BUFFALO CHICKENWINGS 8,00

CAESAR SALAD

vraag onze medewerkers naar de
keuze van de chef

SIDE SALAD

frites met pulled pork en
gesmolten kaas

SUPER SALMON

Chef’s DISH

FRESH

STICKY FRIES

CHICKEN BLT BURGER
krokante kipfilet, bacon en
tomaat

uiensoep gegratineerd
met kaas

SHARING NACHOS

17,50

huisgegaarde pulled pork
met BBQ saus en cheddar

4,75

met verschillende dips

PULLED PORK
BURGER

6,75

Delicio us

CARROT CAKE

6,50

walnoot-worteltaart met
sinaasappelijs en een rode
vruchtencoulis

17,00
Gerechten zijn ook beschikbaar als:
Vegetarisch
Glutenarm

