Voorgerechten
Brood

3,75

Broodmix compleet ( 2 personen )

10,25

Salade van het Huis

16,25

13,25

Salade geitenkaas

16,25

13,25

Tonijnsalade

16,50

Carpaccio van ossenhaas

16,50

13,50

Gamba's

18,50

15,50

Salade Cha Sieuw

16,25

13,25

Gebakken champignons en ui
Gebakken in roomboter en knoflook geserveerd op toast

10,00

7,25

Kruidenboter
Kruidenboter, peppadewroomkaas en truffelmayonaise

Kalkoen, bacon, zongedroogde tomaat, mosterd, honing, crouton, bosui,
pittenmix en fruitdressing

Geitenkaas, appel, gebakken spek, bosui, crouton en honing

Rauwe tonijn op Oosterse wijze, sojasaus, sesamzaad, tomaat en avocado

De bekende klassieker met truffelmayonaise

Gepeld en gebakken in olijfolie, knoflook, Spaanse peper en witte wijn

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus
met taugé, rode ui en sesamdressing

Soepen
Italiaanse pomodorisoep

6,00

Bospaddenstoelensoep

6,00

Soep van de dag

6,00

Mascarpone ( vegetarisch)

Indien u
glutenvrij
wenst
7,75
word er €1,25
extra berekend

DE KLASSIEKER
Biefstuk

19,25

Lekker ouderwets met jus en wit brood
*in plaats van brood ook te bestellen met friet en salade

24,50

Vlees
Biefstuk Bergsch Backhuys

25,75

Ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie

Biefstuk

24,50

Malse biefstuk van het Argentijnse Angus rund

Satéspies Bergsch Backhuys

20,75

17,50

19,50

16,25

Gemarineerd kalkoenvlees met ui, bacon, ham, champignons,
paprika en huisgemaakte satésaus

Satéspies van gemarineerd kalkoenvlees
Huisgemaakte satésaus of met een saus naar keuze

Double Double Super Sized Burger

24,75

Beefburger van 100% Hereford rund met sla, tomaat, pickle,
bacon, cheddar, uienringen en BBQ saus / medium gebakken

American Classic Burger

17,50

Beefburger van 100% Hereford rund met sla, tomaat, pickle, bacon,
cheddar, uienringen en BBQ saus / medium gebakken

Triple B

17,50

Beefburger van 100% Hereford rund met ui, bacon, ham,
champignons, paprika en brie

Schnitzel

18,75

15,50

20,75

17,75

21,75

18,75

21,75

18,75

Varkensvlees gepaneerd en krokant gebakken

Spareribs
Gegaard in huisgemaakte marinade

Spareribs zoet
Gegaard in huisgemaakte marinade overgoten met honing

Spareribs pittig
Gegaard in huisgemaakte marinade, overgoten met een pittige saus

*alle vlees- en vissoorten, gerechten voor 2 en vleesspecialiteiten worden geserveerd met friet,
salade en mayonaise

U kunt ook
pasta, rijst, zoete
aardappel of
groente
bijbestellen
€1,50

Vis
Visgerecht van de dag

20,75

Zalmfilet

20,25

17,00

Sliptong

19,75

16,50

Gamba’s

31,00

21,50

Mixed grill vis

26,00

Wisselend gerecht

In de roomboter gebakken
Gebakken in roomboter
Gepeld en gebakken in olijfolie, knoflook, peper en witte wijn
Drie wisselende vissoorten

Gerechten voor 2
Bergsch Backhuys combi voor 2

47,25

Biefstuk, satéspies en sparerib met een saus naar keuze

Spareribs voor 2 groot

38,50

Sliptong voor 2

35,00

Huisgemarineerd met een saus naar keuze
Gebakken in roomboter, 3 stuks per persoon

Vleesspecialiteiten van de Aquagrill
Onze vleesspecialiteiten worden gegrild boven gekruid,
stomend water waardoor het heerlijk mals blijft

Argentijnse Angus steak

26,00

Rechtstreeks van de Argentijnse pampa’s

Roasted pork slow cooked

24,00

Geroosterd buikspek

Emerald isle steak

26,00

Het beste stuk vlees van het Hereford rund uit Ierland

Koude sauzen

Warme sauzen

Cocktail
Knoflook
Aïoli
Kruidenboter
BBQ saus

*Champignonsaus
Provençaalsesaus
Satésaus
Kokos-chili

* sauzen zijn bruine sauzen en geen room sauzen

*Pepersaus
Spaanse peperknoflooksaus
Knoflook-ketjap
Hot en Spicy
Stroganoffsaus

Huisgemaakte
sauzen
€ 1,50 per stuk

Superbowl
Een bowl vol frisse rauwe groenten en fruit met verse vis of vlees, geserveerd met rijst

Superbowl rauwe tonijn

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Superbowl rauwe zalm

15,75

Super vega bowl

15,75

Superbowl biefstuk teriyaki

15,75

Superbowl gamba's

15,75

Superbowl daging smoor

15,75

Superbowl Cha Sieuw

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Geserveerd met groententempura

Biefstukreepjes met huisgemaakte teriyaki
Geserveerd met kokos-chilisaus
Indisch gestoofd rundvlees

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus
*U kunt de superbowls ook bestellen met brood in plaats van rijst.

Planken voor twee
Tapasplank

25,75

Borrelplank

20,75

Diverse luxe koude en warme hapjes en brood met kruidenboter
Luxe vleeswaren, kaas, olijven, bittergarnituur en brood met kruidenboter

Vegetarisch
Noodles op Oosterse wijze

16,50

Diverse groenten gewokt op Oosterse wijze

Vega burger
Vega burger met sla, tomaat, pickle,
cheddar, uienringen en BBQ saus

Pasta van de chef
Laat jezelf verrassen

16,50
Voor informatie
m.b.t. een dieet
of allergie kunt u
terecht bij een
van onze
leidinggevenden

16,50

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

8,50

Pannenkoek Nutella

9,00

Pannenkoek appel

9,75

Pannenkoek appel/krenten

10,00

Pannenkoek appel/kaneelsuiker

10,00

Pannenkoek spek

11,00

Pannenkoek spek/appel

11,50

Pannenkoek spek/kaas

11,50

Pannenkoek spek/kaas/ui

12,00

Pannenkoek kaas

10,00

Pannenkoek Bergsch Backhuys

13,50

Ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie

Voor de kleintjes
Kindermenu kroket

6,50

Kindermenu frikadel

6,50

Kindermenu kipnugget

6,50

Kindermenu saté

6,50

Kinderpannenkoek naturel

6,50

Kinderpannenkoek Nutella

7,50

Kinderpannenkoek pipo

7,50

Kindermenu’s
tot en met
12 jaar

Desserts
Coupe Vanille

5,00

Vanille-ijs en slagroom

Dame Blanche

6,50

Moulleaux

8,00

Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Bananenijs, chocolade lavataartje en slagroom

Trio van lekkernijen

8,00

Stoofpeer tartelette

7,00

Crème brûlée

7,00

Kaasplank

10,25

Weekdessert

7,00

Laat je verrassen

Kaneelijs en slagroom

Aanrader een
lekker glas
dessertwijn, zoete
sherry of port bij
uw dessert

Blauwe bessencompote
Diverse kaassoorten met nootrozijnenbrood
honing en walnoten

Wisselend dessert van de week

Voor de kleintjes
Coupe kinderijs

3,00

Waterijsje

1,25

Speciale koffie's
Irish Coffee

8,00

Koffie Bergsch Backhuys

8,00

Koffie Hacienda

8,00

Koffie compleet

8,00

Dutch Coffee

8,00

Paddy Irish whiskey

6,00

De zoete verleiding

5,00

Bonbons

8,00

Caribische koffie

8,00

met 2 luxe bonbons

Een mix van Tia Maria, Kahlua
Tequila en Mezcal

diverse zoete lekkernijen voor
bij uw koffie

Een mix van Cointreau en Sambuca

5 stuks

Een likeur naar keuze naast of in
de koffie

Een gerijpte Ketel 1 jenever

Koffie of Thee de luxe

Captain Morgans bruine rum

