
S t a r t  
Turks broodje met dip (v).………………………5 
Vers afgebakken met aioli 

Carpaccio truffel of pesto …..……….…..…9,5 
Dun gesneden ossenhaas, parmezaan,  
rucola, cherrytomaatjes en pijnboompitten 

Burrata……..…..……………………………..……8,5 
Burrata, olijfolie, pesto dressing,  
zongedroogde tomaatjes, basilicum, rucola, 
pijnboompit en knoflook croutons  

B u r g e r s & D o g s 
(met friet)  
Classic Cheese Burger….………………………15 
Irish beef 180gr, bacon, cheddar, sla, ui, 
gemarineerde augurk relish, tomaat, komkommer, 
ketchup, mayonaise en American mustard 
Biertip: Joozy IPA 

Rosey’s Burger ….…………….…….…………….16 
Irish beef 180gr, bacon, cheddar,  
ui, tomaat, komkommer, gemarineerde augurk,  
BBQ saus en uienringen 
Biertip: Brewdog Hazy Jane IPA 

Beetroot Burger (vgn)……….………..……..…15 
Verse bietenburger, avocado pulp, sla,  
tomaat, ui, komkommer, smokey BBQ en American 
mustard (100% plantaardig) 
Biertip: Uiltje pineapple weizen 

Crispy Chicken burger ……………………..…..14 
Kip burger, jalapeños, tortilla, guacamole,  
sour cream, sla, tomaat, komkommer en ui 
Biertip: Van Moll Nirvana  

American street hotdog (v)…………….….…11,5 
Kip of vega hotdog, smokey bbq saus,  
American mustard, ketchup, augurk relish,  
gefrituurde uitjes  
Biertip: Blaes Gold pure lager  

Mexican street hotdog (v)….…………….…..11,5 
Kip of vega hotdog, guacamole, sour cream,  
salsa, jalapeños, kaas,  
tortilla chips en koriander 
Biertip: Eeuwige jeugd Conjo     

S w e e t  
Wordt geserveerd met een bolletje ijs 
 
Cheesecake v/d dag ………..……..….……..……7 
Churros met chocolade dip……………. ………7 
Sweet Empanada met ijs……………………….. 7 
 

S p e c i a l s  
 
Kaasfondue………………..………..…….12,50 p.p.  
Onze smeuïge kaasfondue geserveerd met verse  
groentes, tortilla chips en brood om te dippen 
(Vanaf 2 personen) 

BeerGarden mixed platter xxl………29,50 p.p.  
Om te delen! BBQ Ribs, 1/2 Chicken, 2 stokjes 
saté, hamburger, maiskolfjes, salade,  
friet en sausjes 

Met 4 speciaalbier van de tap naar keuze 39,50 p.p. 

M a i n s  
Chicken Saté…………………….……………….17 
300 gram kippendijen van de grill met atjar, 
uitjes, kroepoek, friet en rauwkost 
Biertip: IJwit 

Rotisserie 1/2 roasted chicken…….….…..18  
Heerlijk gekruid 1/2 boerderij kippetje  
jerk style geserveerd met friet, rauwkost  
en sausjes 
Biertip: Karmeliet tripel 

BBQ Spareribs………………..………..………19,5 
Best in town! Heerlijk mals in eigen marinade 
geserveerd met friet, rauwkost en sausjes 
Keuze uit: hot or not 
Biertip: Goose IPA 

Loaded Frites (v)………..………………….…12,5 
Friet met gesmolten kaas uit de oven met 
topping. Keuze uit: stoofvlees met sriracha 
mayo, pulled chicken met bbq saus of pulled 
jackfruit met bbq saus (v) 
Biertip: Biri  

Quesadilla’s (v)………..……………………….13 
Dubbel gevouwen tortilla gevuld met keuze:  
kip, gehakt of vega-gehakt(v), kaas, zwarte 
bonen, mais, sour cream, jalapeños en tortilla 
Biertip: Eeuwige jeugd Conjo  

Spagetti aglio e olio..……………….………12,5 
Pasta gebakken in olijfolie, knoflook, pepers, 
Peterselie met parmezaan en cherrytomaatjes. 
Suplemento Gamba + 3,5 
Wijntip: Monte Tondo  

S a l a d e s 
Carpaccio Salade….……….………..…..……12 
Salade met dun gesneden ossenhaas,  
parmezaan, rucola, rode ui, komkommer, 
cherrytomaatjes en pijnboompitten 

Burrata Salade (v)…………..….……………12 
Salade met Burrata, olijfolie, pesto  
dressing, zongedroogde tomaatjes, basilicum, 
rucola, pijnboompitten en knoflook croutons 

Other side menu      ——————-> 
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