
ribs, chicken, burgers & sandwiches siders, desserts & drinks

award winning riBs
Overheerlijke spareribs met of zonder traditional of spicy BBQ sauce aangevuld 
met twee bijgerechten. Je kunt  kiezen uit home made potato salad, cole slaw 
en baked beans. „Go for it“  

Full riBmenu € 13,95  Full riB only € 10,95
(ca. 650 gr.)          (ca. 650 gr.)

HalF riBmenu € 8,50  HalF riB only € 5,50

(ca. 325 gr.)          (ca. 325 gr.)

juicy cHicken
cHickenmenu € 6,75   cHicken only

€ 3,75
  

Een ongekend malse en sappige kippenbout (ca. 300 gr.) zalig gekruid met milde smaak 
gerookt en afgemaakt met een zachte BBQ sauce, aangevuld met twee bijgerechten.
Je kunt  kiezen uit home made potato salad, cole slaw en baked beans.

cuppa riBs 
€ 3,95  

For riB lovers on tHe go
Vier van onze award winning ribs met
of zonder de traditional BBQ sauce 
in een handige beker. „Super nice and easy“

Big daddy‘s Burger 
€ 3,95

extra Burger €  1,25
De „one and only“ elke dag vers gemaakte Hamburger (ca. 125 gr.) van puur 
rundvlees op ons hemelse broodje. Wil je stapelen? je kan zo hoog gaan als je 
wilt! 1, 2, 3 of 4 hamburgers op elkaar? Je zegt het maar! Elke laag is € 1,25 erbij. 
Afgemaakt naar jouw keuze met uien, kaas, tomato en ketchup. 
„The sky is the limit“

BeeF Brisket sandwicH 
€  4,50

De Cadillac onder de broodjes, 16 uur gegaard rundvlees dagelijks vers uit de 
smoker.  Dun gesneden en dik gestapeld op ons broodje en dan...  de hemelse 
Brisket sauce erover en niets meer. „Pure en simply the best.“

pulled pork sandwicH 
€ 3,95

Hou je van lekker mals varkensvlees, dan is dit jouw broodje. 14 Uur langzaam 
gegaard en gerookt fijn gesneden vlees. Overgoten met onze traditional or spicy 
BBQ sauce.“Je weet niet wat je proeft!“

pulled cHicken sandwicH 
€ 3,95

Wij beleggen jouw heerlijke broodje met ons malste 
en sappigste  kippenvlees overgoten met de  
sweet chicken BBQ sauce.“Come and get them“

Bestel nu!
bel: 

06-10160003

ko
m
   

   
   

PR
oEV

EN
!

gr
at

is

Baked Beans € 2,25
Speciale amerikaanse bruine bonen worden uren geweekt en 
gekookt. Bacon, kruiden en honing worden toegevoegd en 
dan afgebakken in de oven. 
„Je wilt nooit meer wat anders“

cole slaw € 2,25
Verrukkelijke verse gesneden witkool, wortelen en diverse 
andere groenten met een zalig verfrissende salad dressing 
maken dit bijgerecht tot een favoriet van jong en oud.

potato salad € 2,25
De basis zijn lekkere aardappelen, klein gesneden 
gecombineerd met ei, uien en augurk in een zachte, 
lichte mayonaise dressing. „Altijd goed“

good times Brownie € 2,95
Hier maak je je maaltijd echt mee af! 
Heerlijk en eerlijk bereid met pure chocola.  
“Zooooooo lekker!”

carrot cake € 2,95   
Dit is een wolf in schaapskleren, er zitten gezonde 
wortelen in maar je gelooft je tong niet als je deze 
combinatie proeft, een sappige, sponzige cake met 
een glacé on top. “Everybody loves carrot cake”

soutHern muFFin € 2,95
Een overheerlijke Apple Strudel kaneel muffin
uit eigen oven! „Better then American apple pie!“

drinks
cola, cola ligHt, Fanta 

spa Blauw, 
lipton ice €  1,50

 
Fristy, 
cHocomel €  2,00

red Bull €  2,50        


