MENU

ZOMERTERRAS

LUNCHGERECHTEN (te bestellen tot 15:00u)
Starter ‘De Kuip’ (vanaf 2 personen)

Gerookte zalmforel sandwich

Geserveerd op meerzadenbrood en met honingmosterddillesaus

€ 9,95

Gerookte rib-eye sandwich

Geserveerd op een krokante ciabatta, met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en zongedroogde
tomaat

Brood met smeersels, dungesneden gerookte rib-eye,
Italiaanse hamsoorten, olijven, peppadews en manchego
kaas

€ 12,95p.p.

Smoked platter (vanaf 2 personen)
€ 9,95

Assortiment van moinkballs, jerk style chicken, porkbelly
en black tiger garnalen. Geserveerd met breekbrood en
smeersels

€ 15,95p.p.

Nachos

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche
en cheddarkaas

€ 6,95

Nachos met pulled pork

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche,
cheddarkaas en pulled pork

€ 9,95

Nachos ‘Mexican chili’

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche,
cheddarkaas en chili con carne

€ 9,95

Black Angus burger

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas en koolsla

€ 11,95

Black Angus burger met buikspek

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas, koolsla en langzaam gegaard
buikspek

€ 15,95

Gerookt buikspek

Geserveerd met BBQ-saus

Brioche broodje pulled pork

Geserveerd met zoetzure groenten, koolsla en BBQ-saus

Brioche broodje Jackfruit

Geserveerd met zoetzure groenten, koolsla en BBQ-saus

Salade gegrilde puntpaprika

Met hummus, courgette en krokante kikkererwten

€ 13,95

€ 4,95

€ 5,95
€ 6,50

Gekruide kalfsgehaktballetjes gewikkeld in spek en
geglaceerd met smokey BBQ-saus

Black Tiger shrimps (per 2 stuks)

€ 6,75
€ 6,95
€ 6,95

Nachos

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche
en cheddarkaas

€ 6,95

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche,
cheddarkaas en pulled pork

€ 9,95

Nachos ‘Mexican chili’
€ 15,95

Met avocado, jalapeñopepers, tomatensalsa, crème fraîche,
cheddarkaas en chili con carne

Baby back ribs (400 gram)
€ 16,95

Afgelakt in BBQ-saus

€ 9,95
€ 11,95

Vegetarische borrelplank (vanaf 2 personen)
€ 11,95

€ 12,95

€ 13,95

Vegetarische borrelplank (vanaf 2 personen)

Vraag onze medewerkers welke gerechten allergenen bevatten.

Met alioli, tapenade en kruidenboter

€ 2,50

Nachos met pulled pork
€ 13,95

Thaise beef salade

Brood met smeersels, nachos, puntpaprika, padron,
manchego kaas, peppadews, olijven en hummus

Breekbrood

Geroosterde garnalen met knoflook, rode peper en limoen
€ 9,95

* Ook vegetarisch verkrijgbaar

Knapperige salade met gemarineerd rundvlees, mango,
avocado en koriander

Jerk style chicken wings (per 3 stuks)

Geserveerd met mayonaise en mosterd
€ 17,95

Caesar salade

Little gem sla met tomaat, Parmezaanse kaas, croutons,
gerookte kip en Caesar dressing

Geserveerd met mayonaise

Bitterballen (8 stuks)

Taco ‘Bulgogi’

Taco gevuld met Koreaans gemarineerde flanksteak,
avocado, rode kool, limoen en sriracha

Portie patat

Moinkballs (per 3 stuks)
€ 14,95

Baby back ribs (600 gram)

Afgelakt in BBQ-saus, geserveerd met koolsla, patat en
mayonaise

€ 7,50

BITES

Pittig gekruide Jamaicaanse kippenvleugels

Hotdog deluxe ‘Mexican chili’

Op een brioche broodje met zoetzure rode ui, jalapeñopepers, krokante uitjes, koolsla, cheddarkaas en chili
con carne

Patat met keuze uit een snack (frikadel, kipnuggets, kroket
of kaassoufflé) geserveerd met mayonaise

Geserveerd met BBQ-saus
€ 14,95

Hotdog deluxe

Op een brioche broodje met zoetzure rode ui, jalapeñopepers, krokante uitjes, koolsla en cheddarkaas

Feyenoord kidsbox

Gerookt buikspek

Black Angus burger met pulled pork

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas, koolsla en pulled pork

KAMERAADJES LUNCH (te bestellen tot 15:00u)

€ 12,95p.p.

Brood met smeersels, nachos, puntpaprika, padron,
manchego, peppadews, olijven en hummus

€ 12,95p.p.

Starter ‘De Kuip’ (vanaf 2 personen)

Brood met smeersels, dungesneden gerookte rib-eye,
Italiaanse hamsoorten, olijven, peppadews en manchego
kaas

€ 12,95p.p.

Smoked platter (vanaf 2 personen)

Assortiment van moinkballs, jerk style chicken, porkbelly
en black tiger garnalen. Geserveerd met breekbrood en
smeersels

€ 15,95p.p.
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DINER // VOORGERECHTEN
Breekbrood

Met alioli, tapenade en kruidenboter

Jerk style chicken wings (3 stuks)

Pittig gekruide Jamaicaanse kippenvleugels

€ 6,50
€ 5,95

€ 6,75

Black Tiger shrimps (3 stuks)

Geroosterde garnalen met kropsla, zoetzuur en knoflookpeperdressing

€ 11,95

Salade gegrilde puntpaprika

Met hummus, courgette en krokante kikkererwten

Flank Steak (220 gram)

€ 12,95

€ 13,95

Vegetarische borrelplank (vanaf 2 personen)
€ 12,95p.p.

Starter ‘De Kuip’ (vanaf 2 personen)

Brood met smeersels, dungesneden gerookte rib-eye,
Italiaanse hamsoorten, olijven, peppadews en manchego
kaas

Op een brioche broodje met zoetzure rode ui, jalapeñopepers, krokante uitjes, koolsla, cheddarkaas en chili
con carne. Geserveerd met patat en mayonaise

€ 11,95

Thaise beef salade

Brood met smeersels, nachos, puntpaprika, padron,
manchego kaas, peppadews, olijven en hummus

€ 16,95

Hotdog deluxe ‘Mexican chili’

Taco gevuld met Koreaans gemarineerde flanksteak,
avocado, rode kool, limoen en sriracha. Geserveerd met
patat en mayonaise

* Ook vegetarisch verkrijgbaar

Knapperige salade met gemarineerd rundvlees, mango,
avocado en koriander

Hotdog deluxe

€ 14,95

Caesar salade

Little gem sla met tomaat, Parmezaanse kaas, croutons,
gerookte kip en Caesar dressing

€ 16,95p.p.

€ 19,95

Taco ‘Bulgogi’

Gerookte zalmforel

Lauwwarm gerookt en geserveerd met een honingmosterddillesaus

Hele (tante Door) kip gegaard in Heineken bierblik en
geserveerd met geroosterde groenten, patat en appelmoes

Op een brioche broodje met zoetzure rode ui, jalapeñopepers, krokante uitjes, koolsla en cheddarkaas.
Geserveerd met patat en mayonaise

Moinkballs (3 stuks)

Gekruide kalfsgehaktballetjes gewikkeld in spek en
geglaceerd met smokey BBQ-saus

Beercan chicken (voor 2 personen)

Gegrilde steak met chimichurri en geroosterde groenten.
Geserveerd met patat en mayonaise

€ 21,95

Tarbot ‘a papilotte’ (450 gram)

In z’n geheel gegaard met kruiden, groenten en specerijen.
Geserveerd met een frisse salade, patat en mayonaise

€ 17,95

Black Tiger shrimps (6 stuks)

Geroosterde black tiger garnalen met knoflookboter.
Geserveerd met geroosterde groenten, patat en mayonaise

€ 19,95

Pulled jackfruit

Smoked jackfruit met een gepofte zoete aardappel, salsa
pico de gallo en gegrilde avocado

Extra portie patat
€ 12,95p.p.

€ 19,95

Geserveerd met mayonaise

€ 16,95
€ 2,50

Smoked platter (vanaf 2 personen)

Assortiment van moinkballs, jerk style chicken, porkbelly
en black tiger garnalen. Geserveerd met breekbrood en
smeersels

€ 15,95p.p.

DINER // DESSERTS
BBQ banaan

Met rum, steranijs en vanille parfait

Scroppino

DINER // HOOFDGERECHTEN

Gemaakt van sorbetijs, limoncello en champagne

Gerookt buikspek

Met koolsla en zoetzure groenten. Geserveerd met patat
en mayonaise

€ 13,95

Gegrilde ananas

Met een brownie en vanille parfait

€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

Pulled pork

Op een brioche broodje met zoetzure groenten, koolsla en
BBQ-saus. Geserveerd met patat en mayonaise

€ 15,95

Feyenoord kidsbox

Baby back ribs (800 gram)

Afgelakt in BBQ-saus, geserveerd met koolsla, patat en
mayonaise

€ 19,95

Patat met keuze uit een snack (frikadel, kipnuggets, kroket
of kaassoufflé) geserveerd met mayonaise
Ben & Jerry’s ijs (strawberry cheesecake, cookie dough
of cone together)

€ 13,95

Black Angus burger met buikspek

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas, koolsla en langzaam gegaard
buikspek. Geserveerd met patat en mayonaise

€ 16,95

Black Angus burger met pulled pork

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas, koolsla en pulled pork.
Geserveerd met patat en mayonaise

€ 7,50

Kids dessert

Black Angus burger

Op een brioche broodje met streaky bacon, zoetzure
komkommer, cheddarkaas en koolsla. Geserveerd met
patat en mayonaise

KINDERMENU

€ 17,95

Vraag onze medewerkers welke gerechten allergenen bevatten.

€ 4,75
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Rum
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Razz
Bacardi Limon
Bacardi Oakheart
Bacardi Carta Oro
Bacardi Anejo Cuatro
Bacardi Carta Negra
Bacardi 8 anos

€
€
€
€
€
€
€
€

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
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