
 

 

Om te delen: 

6.50 STOKBROOD met 2 soorten smeersel & olijfjes  

6.50 SOEP v/d WEEK  

9.50 PROEVERIJTJE -3 kleine gerechtjes, al dan niet van de kaart 

9.50  LITTLE LESS LOADED NACHO’S  

Meerdere toppings o.a. cheddarsaus, jalepeños en guacamole 

12.50  LOADED NACHO’S pulled pork/pulled beef OF pulled jackfruit  

Meerdere toppings o.a. cheddarsaus, jalepeños, guacamole en gerookt lekkers 

 

15.50 MAALTIJDSALADE;  

-VEGA  salade met oa gerookte biet, geitenkaas & balsamico 

 -VLEES groene salade met oa huisgemaakte pastrami & balsamico 

 

 

Plates: 

Onderstaande hoofgerechten worden geserveerd met coleslaw & cornbread 

17.50 JAMBALAYA ‘from the Bayou’ 

 Comfortbowl gevuld met rijst, kabeljauw, garnalen, chorizo en 
groenten 

17.50 CHICKEN STEW 

 Comfortbowl gevuld met rijst en een stoof van kipdij en groenten 

17.50 BEEF BARBECOA 

 Comfortbowl gevuld met rijst en een stevige runderstoof 

 
Onderstaande hoofgerechten worden geserveerd met coleslaw & een gepofte aardappel 

20.50 SPARERIBS      (FULL RACK + € 7,50) 

 Worden met een droog kruidenmengsel (dry-rub) 8 uur gerookt op fruitbomenhout 

22.50 FLANK STEAK 

Malse ‘biefstuk’ van de grill met een fruitige soja-honing glace 

18.50 CORN BURGER  

Huisgemaakte maisburger met sla, tomaat, augurk en Guacemole & Chipotlemayo 

 

 

Zoetigheid:  

6.25 HUISGEMAAKTE TAART van de WEEK met een bol ijs 

7.50 S’MORES dessert van koek, chocolade en marshmellow 

7.50 COUPE KOUD 3 bollen ijs met slagroom 

SNACKS 

CHICK’N WINGS met dip (7 stks) 

CHEDDER-JALEPENOPOPPERS 
(6stks.) 

KAAS-GRILLWORST (8stks.) 

BLOKJES JONGE KAAS  (140gram) 

BLOKJES OUDE KAAS  (140gram) 

BITTERBALLEN vlees/vega (8stks) 

BRUIN FRUITSCHAAL 

vlees/vega (16 stks) 

 

 

 

 

MINIMENU  
Per gerecht: 7.50 

PASTA RODE SAUS  

Pasta met rode saus en ‘hidden veggies’ met 
geraspte kaas 

HAMBURGER 

licht gekruid kipburgertje 

op een witte bol, met frietjes,  komkommer en 
tomaat 

FRITUURSNACK 

Frikandel/kroket/kaassoufflé 

met frietjes en appelmoes 

PANCAKES  

Amerikaanse pannekoekjes met appelstroop en 
discodip 

 

 SIDE DISHES:  

 

€ 4.50  

-Fries with mayo 

€ 5,50 

-Sweet Potato Fries with chipotle 

€ 5,50 

-Simple green salat 

€ 6,50 

-Grilled seasonal veggies 

Enjoyed your 

evening? 

Thank our team 😊 

7.50  Round of beer for our cooks 

15.00 Round of beer for our team 

 


