CLASSICS:

LUNCH:
Classic Roastie

€ 8,-

Maïsbrood met cheddar cheese, gerookte ham en guacamole. Geserveerd met
tomatenchutney

Meaty Roastie

€ 7,-

Cheesy Roastie

€ 6,-

Chicken saté skewers

€ 17,-

Spies van kipfilet, overgoten met pindasaus, geserveerd met frites, atjar en
kroepoek.

Smokey Ribs XXL

€ 22,-

Maïsbrood met gerookte ham en guacamole. Geserveerd met tomatenchutney Gemarineerde spare ribs (500 gr.) geserveerd met frites en keuze uit knoflook- of
BBQsaus.
Maïsbrood met cheddar cheese en guacamole. Geserveerd met tomatenchutney

Club Sandwich

€ 12,-

Toren van 3 sneden maïsbrood met bacon, gegrilde kip, sla, tomaat, jong belegen
kaas en guacamole. Geserveerd met frites en mayonaise

Sandwich gerookte zalm

€ 9,-

Met gerookte zalm, sour cream en rode ui
op geroosterd maïsbrood (supplement avocado +1.50)

Eggs!

€ 7,-

Garlic Prawns

€ 23,-

Overheerlijke king prawns in een knoflooksaus, geserveerd met frites en salade.

½ Roasted Chicken

€ 17,-

½ gegrilde kip uit de oven met knoflookboterjus.

Spicyflame grilled hotdog

€ 13,-

Hotdog met jalapeño, cheddar cheese en tomatenchutney

Chili con carne

€ 16,-

Pittig gekruid gehakt mexican style, geserveerd met rijs en guacamole

3 uitsmijters op maïsbrood
Supplement ham of kaas +1.00 Supplement bacon +1.50

Oma Bobs kalfs croquetten

€ 9,-

2 luxe kalfs croquetten geserveerd met wit casinobrood,mosterd en salade

STARTERS:
Rustic Tomato Soup

€ 6,-

Klassieke soep van pomodori-tomaten

French Bouillabaise

FOR THE KIDS:
Kindermenu

Meneer poffertjes

€ 8,-

SIDE DISHES:

€ 10,-

Superieur gesneden rundvlees met Parmezaanse kaas, rucola, geroosterde
tuinbonen en huisgemaakte pestodressing

Melted Nacho's

€ 7,95

Warme nacho's uit de oven met chilisaus, jalepenos, cheddar cheese, rode ui.
Geserveerd met 3 dips. Supplement bacon + € 1,-

GREEN STUFF:
Ceasar Salade Chicken

French Fries

€ 4,-

Steakhouse frites geserverveerd met mayonaise

Patato Wedges
Fresh Daily Salad

€ 15,€ 15,-

Corn On The Cob

€ 15,€ 16,-

Aberdeen Angus (200 gr.) met cheddar cheese, jalepenos, tomatenchutney &
guacamole.

€ 21,-

Sukade rundersteak (200 gr.)

New York Strip

€ 23,-

Runder Entrecote (250 gr.)

Lady Steak

€ 20,Runder Tournedos (180 gr.)

Cake of the day

€ 5,€ 6,-

Bolletjes vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Sunday Fudge

€ 6,-

Bolletjes vanille-ijs met caramelsaus en nootjes

Ben & Jerry’s

€ 5,-

Keuze uit Chocolate Fudge Brownie of Cookie Dough

€ 16,-

Groenteburger met gegrilde aubergine, courgette en guacamole.

Flat Iron Steak

DESSERT:
Dame Blanche

Aberdeen Angus ( 200 gr.) met bacon, cheddar cheese en tomatenchutney.

Dixie Veggie Burger

€ 5,-

Gegrilde maïskolf van de BBQ

Vraag naar onze cake of the day.

BURGERS & STEAKS:
Mexican Border

€ 4,-

Gepofte aardappel geserveerd met sour cream

€ 16,-

Sla varianten met gerookte zalm geserveerd met kappertjes, rode ui, komkommer
en huisgemaakte dilledressing.

Dixie Classic

€ 4,-

Roasted Spud

Sla varianten met warme geitenkaas, watermeloen en huisgemaakte dressing.

Smoked Salmon Salade

€ 4,-

Gefrituurde aardappelpartjes met mayonaise
Dagverse sla met huisgemaakte dressing

Sla varianten met gerookte kip, tomaten, kaas en huisgemaakte dressing.

Goat Cheese Salade

€ 6,-

10 Poffertjes met poedersuiker.

Huisgemaakte vissoep met knoflookrouille en gamba’s

Carpaccio

€ 7,-

Keuze uit: Frites of Salade
Keuze uit: mini frikandellen, chicken nuggets of mini kaassouffles.
Als dessert bolletje vanille ijs.

Bij de steaks keuze uit :

Huisgemaakte Peperroomsaus
Of

Huisgemaakte Blauwe Kaassaus

