
TERRAS MENU
GEOPEND VAN WOENSDAG T/M ZONDAG 

VAN 12.00 TOT 18.00 UUR

BROOD & SPICY BBQ CHICKEN (keuze: waldkorn of stokbrood)
Chipotle mayonaise, avocado en ingelegde rode ui              

UITSMIJTER (keuze: wit of bruin brood) (V)
Onze uitsmijters worden geserveerd met 2 boterhammen & 3 eieren. 
Keuze uit: naturel, ham & kaas of spek 

BROOD & CARPACCIO (keuze: waldkorn of stokbrood)
Gerookte ribeye, chipotlemayonaise, avocado en ingelegde rode ui

CARPACCIO VAN HUIS GEROOKTE TWENTS BLACK ANGUS RIBEYE 
Chipotlemayonaise, avocado, cherrytomaat en ingelegde rode ui

PULLED PORK BURGER                                                                         

TWENTS BLACK ANGUS BURGER met spek en kaas          

PULLED MUSHROOM BBQ BURGER (V)    

VANDAAG MAG JE EVEN ONMEUNIG GENIET'N

LUNCH CLASSICS

WARME HAP

LOW & SLOW SPARERIBS                                           

GEGRILDE KIPSATE met pindasaus, atjar en kroepoek

ENTRECOTE Simmenthaler 250 gr geserveerd met chimichurri       

Je bent wat je eet, vandaag eten we lekker

De warme hap is het nieuwe bammetje

€ 7,50 

€ 8,00 

€ 9,00 

€ 11,50 

€ 15,50 

€ 15,50 

€ 15,50 

€ 19,50 

€ 12,50 

€ 19,50 

De warme hap wordt geserveerd met friet & coleslaw. 

Met uitzondering van Flammkuchen. 



CHILI CHEESE NACHO’S met guacamole en zure room  (V)  
+ pulled pork                                                       

TWENTSE BIER BITTERBALLEN 8 stuks           

BITTERGARNITUUR 10 stuks: vlammetjes, bier bitterballen, 
kaasstengels, chili cheese nuggets, butterfly schrimps.   

VEGETARISCH BITTERGARNITUUR 10 stuks:
Kaastengels & chili cheese nuggets (V)   

TWENTS BIERBOSTEL BROOD met kruidenboter en knoflooksaus     

BORRELBITES

FLAMMKUCHEN BBQ CHICKEN met rode ui, paprika, bosui, 
rucola en BBQ saus                 

FLAMMKUCHEN PULLED PORK met rode ui, paprika, bosui, 
rucola en BBQ saus                                 

FLAMMKUCHEN VEGGIE met rode ui, paprika, bosui, rucola 
en BBQ saus  (V)                           

Ergens op de wereld is het 16.00 uur, tijd dus voor een borrel!

KIDS MENU

Mini frikandelletjes met friet                                   

Kipnuggets met friet                                                  

Voor de kleintjes onder ons

Gerechten zijn ook tot 18.00 uur te bestellen voor afhaal. 

Wij pakken het graag voor u in. 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 9,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

€ 6,50 

€ 8,50 

€ 9,00 
€ 2,50 

€ 9,00 

€ 8,50 


