
ST
ARTERS

sides

Delicious
 Grill

ed Dishes & Drinks

Ook thuis genieten van jouw favoriete burger... 
We pakken 'm graag voor je in!

PLATES

TOMAAT PAPRIKA SOEP (klein)

KIPSATÉ (klein) + 2,5
CLASSIC BURGER (klein) + 2,5
FRIKANDEL • KROKET • KAASSOUFFLE 
KINDERIJSJE met discodip

DAME BLANCHE (klein) 
Alle Kids Only hoofdgerechten worden geserveerd met oerfriet,  
mayonaise en appelmoes.

(los hoofdgerecht €15,00)

ENTRECOTE Gegrilde entrecote (200 gr.) • chiliboter • coleslaw + 2,5
TOURNEDOS Gegrilde ossenhaas (200 gr.) • coleslaw • peperjus + 5
SATÉ SIXTY-FOUR
Gemarineerd kip of varkensvlees • warme groente festijn • Indische saté saus

SURF & TURF Spies van gamba’s en rundvlees • coleslaw + 2,5
FISH & CHIPS Heekfilet • zelfgemaakte remouladesaus • verse oerfriet

DELICIOUS GRILLED SALMON + 2
Gegrilde zalmmoot • warme groente festijn

WARME GEITENKAAS SALADE 
Gemengde salade • geitenkaas  • honing • verse oerfriet of oerbrood

GROENTESPIES VAN DE LAVA GRILL
Spies van verschillende groente • homemade salsasaus • wildrijst

(los nagerecht €6,00) 

DAME BLANCHE SIXTY-FOUR
CRÈ ME BRÛLÉE met een bolletje vanille ijs

HOME MADE CHEESECAKE met rood fruit    
WARM LOPEND CHOCOLADE TAARTJE  
met een bolletjes vanille ijs en caramelsaus

THE CLASSIC  
100% Nederlands rundvlees (180 gr.) 
• geroosterd brioche bolletje • sla • bacon• tomaat 
• augurk • gebakken ui • cheddar • classic burger saus

BBQ PULLED PORK  
Gemarineerd varkensvlees • geroosterd brioche bolletje 
• coleslaw • tomaat • smokey BBQ saus •cheddar

CRAB BURGER  
Huisgemaakte 180 gr. burger • geroosterd brioche bolletje • gamba’s 
• krab • sla • tomaat • thousand island dressing

VEGGIE BURGER  
Huisgemaakte vegetarische 180 gr. burger • geroosterd brioche bolletje 
• kikkererwten • mais • kropsla • tomaat • tzatziki saus

Al onze burgers worden geserveerd met verse oerfriet en mayonaise.

Oerbrood met smeersels  + 4.5
Extra portie friet + 2.5
Extra portie aardappelpartjes + 2.5
Extra portie coleslaw + 2.5
Extra portie wildrijst  + 2.5

(los voorgerecht €6,00)

CARPACCIO VAN OSSENHAAS + 4
Rucola • basilicum dressing • pijnboompitten • reggiano 

BEEF SALAD 
Aziatisch gemarineerd rundvlees • geroerbakte taugé • paprika • champignons

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL + 3 
Romige cocktailsaus • ijsbergsla • oerbrood

KNOFLOOK SHRIMPS Gamba’s in knoflook • sla

CHAMPIGNONS UIT DE OVEN  Champignons • Chiliboter

TOMAAT PAPRIKA SOEP
geroosterde paprika en tomaat • geitenkaas • oerbrood

Plate gerechten worden geserveerd met oerfriet,  
wildrijst of huisgemaakte aardappelpartjes uit  
de oven.

3 gangenmenu 
€ 7,50(los burger gerecht €14,00)

(los kids only gerecht €3.50)

   3 gangen keuzemenu € 22,50


