VOORGERECHTEN
CARPACCIO VAN HUIS GEROOKTE TWENTS
BLACK ANGUS RIBEYE

HOOFDGERECHTEN
€ 12,50

RIBEYE
€ 8,50

Met een ananas salsa en chipotlesaus

TWENTSE MOSTERDSOEP

€ 6,50

met uitgebakken spek
Ook vegetarisch te bestellen (V)

TWENTS BIERBOSTEL BROOD (V)

€ 9,00
€ 2,50

POKEBOWL
Hoofdgerecht
€ 15,50

met sushi rijst, zoetzure ui, radijs, mais, soja bonen,
wortel, avocado, teriyaki saus, wasabi-mayonaise

POKEBOWL ZALM TARTAAR

met sushi rijst, zoetzure ui, radijs, mais, soja bonen,
wortel, avocado, teriyaki saus, wasabi-mayonaise

van citroengras geserveerd met
frambozenijs

OERHAMMETJE

€ 19,50

DAME BLANCHE

€ 18,50

KIDS MENU

Low & Slow gegaard en afgegrild

KABELJAUW GEBAKKEN OP DE HUID

€ 22,50

TWENTS BLACK ANGUS BURGER

€ 15,50

CHICKEN PIRI-PIRI BURGER

€ 15,50

PULLED PORK BURGER

€ 15,50

PULLED MUSHROOM BBQ BURGER (V)

€ 15,50

SALADE GEROOKTE RIBEYE

€ 13,50

Gemengde salade met huisgerookte runder ribeye, zoetzure
rode ui, avocado, tomaat en chipotlemayonaise

SALADE ZALM
€ 15,50

met sushi rijst, zoetzure ui, radijs, mais, soja bonen,
wortel, avocado, teriyaki saus, wasabi-mayonaise

POKEBOWL AVOCADO CHUNCKS (V)

€ 21,50

met spek en kaas

€ 15,50

€ 13,50

Gemengde salade met gerookte zalm, babytomaat en
limoenmayonaise

Diner te bestellen vanaf 17.00 uur.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet & coleslaw.
Al onze steaks worden standaard medium gegrild.
Indien u dit anders wenst, vertel het onze bediening.

€ 7,50

€ 7,50

Huisgemaakte mousse van
Limoncello en bastogne koek

CREME BRÛLÉE

Kipfilet gevuld met mozzarella, tomaat en salie

€ 6,50

CHILI CHEESE NACHO’S

POKEBOWL SMOKEY CHICKEN

€ 23,50

LIMONCELLO MOUSSE

LOW & SLOW SPARERIBS

KIP SALTIMBOCCA

met kruidenboter en knoflooksaus

met guacamole en zure room (V)
+ pulled pork

€ 27,50

van het Brandrode rund 250 gram

€ 10,50

CHOCOLADE TAARTJE
met karamelsaus, vanille ijs en
slagroom

van het Brandrode rund 300 gram

ENTRECOTE

Gefrituurde oesterzwam en champignons
geserveerd met knoflooksaus

KROKANTE GARNALEN

€ 27,50

het Brandrode rund, smokey spareribs, chorizo worst en
chicken piri-piri. Geserveerd met pickels en BBQ saus

Chipotlemayonaise, avocado-chuncks,
cherrytomaat en ingelegde rode ui

CHAMPIGNONS IN BIERBESLAG (V)

BBQ MIX PLATEAU met pulled pork, steak van

DESSERT

Mini frikandelletjes
Kipnuggets
Kinder Pulled Pork Burger
Kinder Black Angus Burger
Kinder Spareribs
Kindercoupe met verrassing

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,25
€ 5,50

Alle kindergerechten worden
geserveerd met friet & mayonaise.

SAUZEN & BIJGERECHTEN
Chimichurri
Pepersaus
Witte wijnsaus
Kruidenboter
Extra friet
Extra warme gegrilde groenten

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

LUNCH CLASSICS

BURGERS

Te bestellen van 12.00 tot 16.00 uur

TWENTS BLACK ANGUS BURGER

Brood, keuze uit; waldkorn of stokbrood

met spek en kaas

BROOD & SPICY BBQ CHICKEN

€ 7,50

Chipotle mayonaise, avocado en ingelegde rode ui

BROOD GEZOND met ham, kaas, tomaat, komkommer, rucola

€ 7,50

UITSMIJTER (ook vegetarisch te bestellen) (V)
Onze uitsmijters worden geserveerd met 2 boterhammen &
3 eieren. Keuze uit: wit of bruin brood. Naturel, ham & kaas of spek

€ 8,00

BROOD & CARPACCIO

€ 9,00

Gerookte ribeye, chipotlemayonaise, avocado-chuncks, cherrytomaat
en ingelegde rode ui

CARPACCIO VAN HUIS GEROOKTE TWENTS BLACK ANGUS

€ 12,50

€ 13,50

Spiegelei met ham en kaas op Twents Bierbostel brood, kop
mosterdsoep, kroket op Twents Bierbostel brood en huzarensalade

BROOD & GEROOKTE ZALM met roomkaas en rucola

€ 8,50

TWENTSE MOSTERDSOEP (ook vegetarisch te bestellen) (V)

€ 6,50

met uitgebakken spek

PANINI met ham, kaas en tomaat

€ 8,00

PANINI met tomaat, mozzarella en basilicum (V)

€ 8,00

SALADE GEROOKTE RIBEYE
Gemengde salade met huisgerookte runder ribeye, zoetzure rode ui,
avocado, tomaat en chipotlemayonaise

SALADE ZALM
Gemengde salade met gerookte zalm, babytomaat en
limoenmayonaise

CHICKEN PIRI-PIRI BURGER

€ 15,50

PULLED PORK BURGER

€ 15,50

PULLED MUSHROOM BBQ BURGER (V)

€ 15,50

De burgers worden geserveerd met friet & coleslaw.

BORRELBITES
Gehele dag te bestellen

Gerookte ribeye, chipotlemayonaise, avocado-chunks, cherrytomaat
en ingelegde rode ui

TWAALF UURTJE

€ 15,50

€ 13,50

€ 13,50

TWENTS BIERBOSTEL BROOD (V)

€ 6,50

met kruidenboter en knoflooksaus

TWENTSE BIER BITTERBALLEN (8 stuks)

€ 8,50

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

€ 9,00
€ 2,50

BITTERGARNITUUR (10 stuks):

€ 9,00

Vlammetjes, Twentse bier bitterballen, kaastengels, chili cheese nuggets
en butterfly shrimps.

VEGETARISCH BITTERGARNITUUR (10 stuks):
Kaastengels, thaise curry bites & chili cheese nuggets (V)

€ 8,50

