
Schnitzel (varken)  200 gr € 12,50
Keuze uit: champignon-saus,
peper-saus of saté-saus   
 
Schnitzel & More (varken)   200 gr € 14,00
Gesmolten brie,  champignons, spek, ui

Kipspies 200 gr € 12,95
Saté-saus, kroepoek, gebakken uitjes

Varkenshaas  200 gr € 12,95
Keuze uit: 
champignon-saus, peper-saus of saté-saus

Pork & More  € 14,50
Varkenshaas, brie, champignons, spek, ui

Spare Ribs € 13,50
Zoet of pittig

Huis gemaakt stoofpotje € 11,50
Hacheevlees zoals ons mam dat vroeger maakte

sissende garnalen € 13,50
Garnalen met knoflookolie in een pannetje

Onze burgers zijn te maken als:

real beef burger
kip burger

veggie burger *
en worden ook belegd met sla, tomaat, komkommer en augurk

NICE TO MEAT YOU BURGER  € 8,25
Burger met mango, gegrilde paprika, sesamzaadjes
en curry-mangosaus

route 99 burger € 8,25
Burger met Amerikaanse ketchup-saus, bacon 
en cheddar-cream cheese

double trouble burger  € 8,75
Burger met pulled chicken on top, ui en bbq-saus

say cheese burger  € 8,75
Burger met chorizo, guacamole, creamy cheddar cheese 
en ‘n jalapeño popper

voortruffel ei’ke burger € 8,50
Burger met gebakken ei, spek, Parmezaanse kaas
en truffel-mayo

r&B de luxe burger  € 8,50
Burger met spek, gebakken ui, champignons, 
paprika en home-made remoulade-saus

Dubbele burger: € 3,75 extra

Onze Hot-Dogs worden belegd met 
sla, tomaat, komkommer en augurk

avo-cadeau dog € 7,25
Hot-Dog met avocado, mango, gegrilde paprika
en curry-mangosaus

real american dog € 7,25
Hot-Dog met bacon, creamy cheddar-cheese, gefrituurde 
uitjes en Amerikaanse ketchup-saus

chicken on top dog € 7,50
Hot-Dog met pulled chicken on top, ui en bbq-saus

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met salade, 
en een keuze uit 

friet
 twisters

sjieke friet € 3,95

Natjoos patatjoos € 5,95

macho nacho’s € 5,95

* Keuze uit 2 verschillende veggieburgers:
ZEEGROENTEN VEGGIEBURGER (zeegroenten, witte bonen, venkel, en wakame)

                PITTIGE VEGGIEBURGER (kidneybonen, maïs en cajun-kruiden)

Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!


