--- BORREL BITES ---

--- MAIN COURSES ---

MELTED NACHO'S

8

nacho's uit de oven met cheddar, rode ui, jalepenos
en 3 dips (bacon + € 1,-)

4

SMOKEY RIBS XXL

6

gemarineerde spareribs (500 gr.) geserveerd met frites &
keuze uit knoflook- of BBQsaus

warm afgebakken stokbrood met knoflookboter

BREAD & SPREAD
GARLIC SHRIMPS

10

21

sukade rundersteak (200 gr.) geserveerd met uienringen

½ ROASTED CHICKEN

6 gamba's in knoflookmarinade met maisbrood

GRILLED VEGGIES

9

TORTILLA & SALSA

5

12

gegrilde bloemkool met chimichurri, witte bonen &
geroosterde tuinbonen

KAASFONDUE

tortillachips met tomatenrelish

17

kip uit de oven (575 gr.) geserveerd met side salad

GRILLED CAULIFLOWER

gegrilde courgette, aubergine en paprika in kruidenolie,
geserveerd met stokbrood

15

kaasfondue met stokbrood, nacho’s & verse groente

--- LUNCH ---

JAMBALAYA SEAFOOD

TOT 17:00 UUR
v.a. 4

Stel zelf samen.
Keuze uit: kaas, ham, bacon, chorizo, geitenkaas, tomaat

CHICKEN DELUXE SANDWICH

MEXICAN PORK WRAP
10

CRABTASTIC SANWICH

9

krabsalade, tijgermelk, oerradijs, rode witlof & scharrelei

NUTTY GOAT SANDWICH

9

fenegriek geitenkaas, gebakken uien & saffraanrouille

DIXIE’S CLUB SANDWICH

12

toren van brood met mayonaise, bacon, kip, sla, tomaat
geserveerd met frites & mayonaise

SMOKED SALMON SANDWICH

9

brood met sour cream, gerookte zalm, rode ui en kappertjes
geserveerd met dilledressing. Supplement avocado + € 1,50

EGG'S
uitsmijter op brood. Supplement ham of kaas + € 1,supplement bacon + € 1,50

9

CAESAR DIXIE STYLE
SMOKEY TROUT

KINDERMENU
MENEER POFFERTJES

8

4

SWEET POTATO FRIES
CORN ON THE COB

5
4

gegrilde maïskolf van de BBQ

FRESH DAILY SALAD
7
6

soep van zoete aardappel met o.a. Cajun, okra & paprika

4

dagverse salade met huisgemaakte dressing

--- DESSERT --DAME BLANCHE

6

bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus & slagroom

10

superieur gesneden rundvlees met parmezaanse kaas, rucola,
geroosterde tuinbonen & huisgemaakte pestodressing

CHOCO AND CINNAMON

7

chocolade lavacake met een bolletje kaneelijs & nootjes

COFFEE AND LIQUEUR

--- BURGERS ---

8

koffie met verschillende likeuren, vraag naar ons aanbod

16

aberdeen angus burger (200 gr.) met bacon, cheddar cheese &
tomatenrelish

SWAMP HOUSE BURGER*

6

--- SIDE DISHES ---

soep van rivierkreeft gebonden met room

DIXIE BURGER*

7

friet van zoete aardappel geserveerd met lemon-pepper mayonaise

--- STARTERS ---

CARPACCIO

16

gemengde sla, gerookte forel, zoet & zuur, mesclune & remoulade

steakhouse frites met rozemarijnzout, geserveerd met mayonaise

wrap gevuld met fenegriek geitenkaas en tomatenkikkererwtsalade

SWEET POTATO

15

gemengde sla, geroosterde kipsteak, bacon, gekookt ei,
old amsterdam & caesardressing

ROSEMARY FRIES
8

CRAWFISH

15

rucola met buffelmozzarella, tomaat, pesto, balsamicodressing &
pompoenpitten

8

wrap gevuld met krabsalade, scharrelei, rode witlof & oerradijs

CHICKPEA GOAT WRAP

COUNTRY CAPRESE

10 poffertjes met poedersuiker & caramelstroop

wrap gevuld met geroosterde kipsteak, streaky bacon,
old amsterdam & BBQ salade

CRAB IN A WRAP

--- GREEN STUFF ---

keuze uit: frikandellen, chicken nuggets of kaassoufflés
keuze uit: frites of salade als dessert een bolletje vanille-ijs

2 Oma Bobs kalfscroquetten met brood geserveerd met
mosterd & roomboter

STREAKY CHICKEN WRAP

16

wrap gevuld met pulled pork & salade, geserveerd met
2 dips & nacho’s.

--- JUST KIDS --7

CROQUETTEN

18

Visschotel met gamba en een creoolse rijstschotel met kip,
groenten & chorizo

geroosterde kipsteak, streaky bacon, mexicaanse salade & cheddar

LUCY’S CHEESECAKE

16

5

overheerlijke cheesecake met een verrassende topping

APPLEPIE
17

aberdeen angus burger (200 gr.) met geitenkaas, gebakken uien,
bacon, gebakken ei & dixie burgersaus
aberdeen angus burger (200 gr.) met cheddar cheese,
tomatenrelish, jalepenos & guacamole.
* Ook verkrijgbaar als vegetarische burger.

22

FLAT IRON STEAK

brood met kruidenboter, tomatenrelish & pesto

MEXICAN BORDER*

17

spies van kipfilet, overgoten met pindasaus, geserveerd met frites,
atjar & kroepoek

GARLIC BREAD

TOSTI VLOERBROOD

CHICKEN SATÉ SKEWERS

zowel warm als koud verkrijgbaar

4

