The infamous nacho’s

BITES & STARTERS

(met guacamole, zure room en salsa roja)

15,00

BB plateau (diverse antipasti, twee personen)
Langzaam gegaarde lamsbout

9,00

Nacho’s classic

11,00

Soep (wisselend, vraag de bediening)

7,00

Nacho’s met ratatouille

14,00

Ceviche (in limoen gegaarde vis met rode ui, rode peper,

9,00

Nacho’s met pulled chicken

15,00

(met gedroogde vijgen, rucola en kruidenolie)

koriander en zoete aardappel (vis varieert, vraag bediening))

Veggie Tempura (tempura van verschillende groentes met gember-sojadip) 7,00
Rillette van gekonfijte eendenbout

9,00

(met appel, kruidensla en knoflookkrokkantje)
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Herbivoor
Gepofte chioggia en gele biet
Met korianderhummus, waterkers en
een crumble van walnoot en honing

1.

*STEAK van runderribeye

BB-saté

Zuid-Amerikaans (200g)

Gemarineerde kippendijen
met atjar, kroepoek
en pindasaus

17,00

14,50

Geroosterde knolselderij
Met pittige wortelcrème, in misoboter
gebakken bospaddenstoeltjes en hazelnoot
15,50

Boeket van bloemkool en broccoli
Van de houtskoolgrill, met frisse artisjokcrème,
geroosterd amandelschaafsel en een
salsa van tomaat en gember

van de houtskoolgrill
Carnivoor

*STEAK van Runderbavette
Grain-fed (200g)

14,00

BB-burger

18,00

Met rozemarijn, tijm en citroen

200 gram Angus burger met tartaarsaus,
sla, tomaat, gebakken witte ui,
gerookt ontbijtspek,
Old Amsterdam

17,00

13,50

*Poussin

*Geserveerd met gepofte tomaten, geroosterde rode uien, courgette en 1 saus naar keuze

15,50

vis
Hele zeebaars
Gevuld met rode peper,
citroenblad, kokos en
gegaard in bananenblad
18,00

Vis van de dag
Met Roseval aardappeltjes,
gepofte witte ui, gedroogde tomaat
en een citroen-courgettesaus
18,00

2.

sauS
Chipotle mayonaise
peper-knoflooksalsa
Tartaarsaus
Chimichurri
Huisgemaakte BBQ-saus
Aïoli
(extra) 0,50

desserts

Salades

ChocolaTe cookie dough cheesecake

Thai Beef salade

Van Richenel's Patisserie met een bolletje ijs

Met paksoi, rode peper, pinda’s,
rijstnoodles en sojadressing

7,00

klein/groot
9,00/14,00

Bananensplit Trifle

Met spongecake, banaan, chocoladesaus,
vanilleroom en pinda karamel

Quinoasalade

7,00

Met zoete aardappel,
gebakken paddenstoelen, feta
en amandel

Klassieke SCROPPINO

Citroensorbet, Absolut vodka en prosecco

klein/groot
9,00/14,00

sides
Verse friet van Hoes
Gemengde salade
Gegrilde zoete aardappel
met crème fraîche

Gegrilde groene asperges

7,00

3.

Allergieën? vraag de bediening!

volg ons op facebook & instagram!

Keuken Geopend van 18:00 tot 22:00
Feestje of groepsdiner?
Vraag het personeel voor meer info!

met balsamico en amandel

Broccoli van de BBQ
met hazelnoot
4,50 per side

www.barbaarsch.nl

