BBQ-Style

STARTERS

BROODPLANK

ENTRECOTE 200G
4,50

met verschillende dips

TOMATENSOEP

5,00

huisgemaakte pomodori
tomatensoep

NACHOS

9,50

tortillachips met room,
salsa, kaas en gehakt

CHICKEN IN A BASKET

7,50

huisgemarineerde chickenwings
met dip

STICKY RIBS

8,50

zacht gegaarde spareribs
met knoflooksaus

CEASER SALAD

9,50

de klassieker met gegrilde
kip, ei en caesar dressing

malse rib-eye van de grill
met saus naar keuze

SATÉ

18,00

spies van varkenhaas met
satésaus, kroepoek en atjar

LADIES STEAK 170G

GENTLEMEN’S STEAK 250G

chocolade- en vanille-ijs met
Oreo cookie crumble en
chocoladesaus

BURGERS
MAKE
IT BIG + € 3,75

CLASSIC
CHEESEBURGER

16,50

16,50

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

SPARE RIBS

18,50
OR

SWEET

MIXED GRILL

19,50

ITALIAN BURGER

16,50

buffelmozzarella met pomodori
tomaat en rucola

20,50

Chef’s CHOICE
BURGER

17,50

onze medewerkers vertellen
u graag meer

CHOCOLATE PERFECTION 7,00

ICE ICE BABY

chocolade ijs, chocolademousse,
brownie en noten

ijskoffie met vanille-ijs
en slagroom

sorbet met bosvruchten
en slagroom

17,00

huisgegaarde pulled pork
met BBQ saus en cheddar

combinatie van biefstuk,
kippendij en varkenshaas
met verschillende dips

FOREST SORBET

16,50

tortillachips, room, salsa
en cheddar

PULLED PORK
BURGER

spies van grote garnalen
met verschillende dips

6,50

4,50

gemengde salade

BIG FAT
GREEKBURGER

BLACK TIGER

6,50

NEW
YORK

OH OH OREO

SIDE SALAD

21,50

malse biefstuk van de grill
met saus naar keuze

9,50

SWEET
DESSERTS

3,50

runderburger met ijsbergsla,
tomaat, augurk en cheddar

huisgemarineerde en langzaam
gegaarde varkensrib met
verschillende dips

Gerechten zijn ook beschikbaar als:
Vegetarisch
Glutenvrij

volgens New Yorks recept
met vanille-ijs

18,00

malse biefstuk van de grill
met saus naar keuze

9,50

grote garnalen gemarineerd
in knoflook

CHEESECAKE

21,50

MEXICAN BURGER

verse rundercarpaccio met
Parmezaan en truffelmayonaise

GARLIC TIGER PRAWNS

GEPOFTE AARDAPPEL
met room

RIB-EYE 200G

H0T!
BEEF CARPACCIO

21,50

malse entrecote van de grill
met saus naar keuze

Extra’s

FRESH

Delicio us

7,00

APPLE CRUMBLE
appelcompote met
crumble en vanille-ijs

6,00

6,50

