Diner
kaart

Salade oosterse kip
gemarineerde stukjes kipfilet met roerbakgroente,
salade, komkommer, bosui, sesamzaad en teriyakisaus

€ 6,75

Nacho’s Ladies
Uit de oven nacho’s met tomatensalsa, kaas en chilisaus

€ 7,75

Nacho’s voor Macho’s
Extra aangevuld met jalapeñopepers en rode ui

€ 11,25

Dun gesneden runderhaas met truffeldressing,
Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola

€ 10,75

Leuke combideal: tomatensoep en carpaccio

Pulled beef tortilla
Huisgemaakte pulled beef met rode ui en frisse koolsalade

Lauw warm op een bedje van gemengde salade,
komkommer, tomaat honing en gesuikerde noten

Gerookte zalm op een bedje van sla met
mosterd-dille dressing

Dun gesneden runderhaas met truffel dressing,
Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola

€ 9,25

€ 9,25

Gamba’s gebakken in knoflookroomsaus

€5

,25

Tomatensoep
Met kip en prei

€ 5,75

Soep van het moment
Graag vertellen wij het u
Big
,50

€6

200 gr

Tournedos 200 gr
Van de grill Clare Valley Australisch rund, Super malse
ossenhaas met saus keuze: pepersaus / rode port

€ 16,50

Gamba’s gebakken in knoflookolie met komkommer,
tomaat, croutons en dressing

Pikante kip

Vegetarische wrap
Lauwwarme wrap met een vulling van groenten en brie

Gemarineerde scampi’s met tomaat en basilicumroomsaus

Bigspies special
Mixed grill spies
Varkens medaillon, runderbiefstuk,
kipfilet en paprika aan de spies en aioli

Ribs en

burgers

Kabeljauw

€ 21,50

Geserveerd met rauwkostsalade, steakhouse friet en mayo
600 gr

Extra’s bij
uw bro o d

Portie oli
jven € 1, 75
Extra dip
ping € 0, 50
(Kruid

Dutch burger
Echte klassieke Beemsterkaas, bacon, augurk,
tomaat, komkommer, sla en bbq saus

Mexican burger (spicy)
kaas, tomaat, komkommer, rode ui, sla,
tomatensalsa en jalapeñopeper

€ 22,50
€ 16,50
€ 16,75
€ 18,25
€ 19,75

250 gr

Onze burgers zijn gemaakt van 100%
Grainfed rundergehakt rustig gegrild
voor een botermals resultaat

CLASSIC-SWEAT: Zoete wiskey Honing lak /
BBQ STYLE: Smoked BBQ lak / SPICY-PITTIG: Chili lak

300 gr

€ 16,75 € 20,75

Malse stukjes kipfilet, gewokt met groentes,
geserveerd in een pittige tomatensaus

Salade Gamba’s

SPARE-RIBS

Gamba’s (5 stuks)

€ 15,50

€ 8,75

€ 10,50

Scandinavische favoriet

malse, gegrilde stukjes varkenshaas, met
satésaus, gedroogde uitjes en kroepoek

€ 16,50

Salade carpaccio

Saté van de Haas

Op de huidgebakken kabeljauw met een kruidensaus

Dubbel Lekker

Geitenkaas

€ 15,75

friet en m
ayo € 3, 50
rode por
tsaus € 1, 50
pepersau
s € 1, 50

Tagliatella scampies

Carpaccio

€4

Deze worden geserveerd met frisse
rauwkostsalade, steakhouse friet en mayonaise

Lauw warm op een bedje van knapperige gemengde
salade, komkommer, tomaat, honing en gesuikerde noten

Deze worden geserveerd met brood, kruidenboter en aioli

Vloerbrood met dipping

Deze worden geserveerd met brood, kruidenboter en aioli

Extra’s

gerechten

Salade geitenkaas

voorgerechten

Small
,50

Vlees, vis of vegetarische

Salades

Koude en warme

Broodplank

Maaltijd

900 gr

€ 18,75 € 25,50

Ambachtelijke
desserts
Zomers dessert
Ambachtelijk sorbetijs van aardbeien, citroen
en bosbessen met slagroom

Coupe Aardbeien
Aardbeien van Gemertse bodem (van Asseldonk)
Vanille ijs met aardbeien en slagroom

Dame blanche
Small
200 gr

Big
400 gr

€ 16,50 € 22,25
Small
200 gr

Big
400 gr

€ 17,50 € 23,25

= vegetarisch of vegetarisch mogelijk

Traditioneel vanille-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Cheese cake
Huisgemaakt van witte chocolade en Bastogne
met slagroom

Wafel met aardbeien
Warme wafel met 1 bolletje vanille ijs, aardbeien
en slagroom

€ 6,50
€ 6,25
€ 5,75
€ 6,25
€ 5,50

enboter,
aioli,
Tapenade
)
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