UNLIMITED FOODS
OLIVES*
Gemarineerde olijven.
BREAD*
Brood met kruidenboter en rode pesto.
NACHO CHEESE*
Tortillachips met gesmolten kaas, guacamole en salsa.
TORTILLA CHIPS*
Tortillachips met guacamole en salsa.
SOUP*
wisselende soep.
CARPACCIO CHIMICHURRI
Rundercarpaccio met chimichurri (kruidenpesto), kappertjes,
Parmezaanse kaas, rucola en limoen.
CARPACCIO ITALIAN STYLE
Rundercarpaccio met knoflookvinaigrette, Parmezaanse
kaas, pijnboompitten, rucola en zongedroogde tomaatjes.
COUSCOUS, TOMATO, MINT & FETA*
Frisse couscous salade met tomaat, mint en feta.
SALMON TORTILLA BITES
Tortilla “bites” met gerookte zalm, rucola en roomkaas.
FALAFEL BITES*
Falafel “bites” met komkommer en een knoflooksaus.
CAESAR CAJUN GRILLED CHICKEN
Caesar salade met gegrilde kipfilet en cajunkruiden.
CAESAR SMOKED SALMON & CAPERS
Caesar salade met gerookte zalm en kappertjes.
CAESAR GREECE*
Caesar salade met tomaat, rode ui, feta en olijven.
BEER BATTERD MUSHROOMS & GARLIC*
In bierbeslag gefrituurde champignons met
knoflookmayonaise.
MEXICAN SPICY SHRIMPS
In knoflookolie gebakken pikante garnalen.
QUESADILLA GOAT CHEESE*
Gebakken tortilla met geitenkaas, honing,
walnoten en rucola.
QUESADILLA MEXICAN PULLED CHICKEN
Gebakken tortilla met Mexicaanse kip en cheddar kaas,
geserveerd met zure room.
B.A. SLIDERS
Kleine gegrilde Black Angus hamburgers met tomaat en
cheddar kaas, geserveerd met chipotlesaus.

LOUISIANA JAMBALAYA
Creoolse rijstschotel met kipfilet, tijgergarnalen,
chorizo en kruiden, geserveerd met zure room.
MOROCCAN CHICKEN
Marokkaanse kippendijen met zure room en
raz el hanout (Marokkaanse specerijenmelange),
geserveerd met couscous.
MEXICAN CHILI
Chili con carne, gegratineerd met kaas en
geserveerd met een tortilla.
BBQ RIBS
Amerikaans gemarineerde spareribs met
knoflookmayonaise.
BBQ CHICKEN WINGS
Gemarineerde kippen vleugeltjes, geserveerd met
smokey bbq saus.
PASTA PESTO*
Pasta met basilicum pesto, zongedroogde tomaatjes
en Parmezaanse kaas.
GRILLED CREOLE PORK
Gegrilde varkenshaas met een creoolse saus.
PEPPER STEAK
Biefstukje van de grill met pepersaus.
TUNA SALSA CHIMICHURRI
Gegrilde tonijnfilet met chimichurri salsa.

SIDES
FRENCH FRIES
Frietjes
POTATO WEDGES
Gefrituurde en gekruide aardappelpartjes
CORN COBS
Maïskolfjes.
SIDE SALAD
Kleine groene salade.
COLESLAW
Amerikaanse koolsalade.

SWEETS
CRÈME BRÛLÉE
Vanille-crème met een krokant suikerlaagje.
CHOCOLAT BROWNIE COUPE
Vanilleijs, brownie, banaan en chocoladesaus.
SWEET DREAMS
Slagroomsoesjes met caramelijs en toffeesaus.
LIMONCELLO & CANTUCCINI
Parfait van limoncello met Italiaanse
amandelkoekjes.

unlimited

THEPEPPERMILL

Onbeperkt genieten voor 24,50

WWW.THEPEPPERMILL.NL
info@thepeppermill.nl

Bestel per keer 1 gerecht per persoon.
Sides zijn bij iedere gang bij te bestellen.
Gerechten kunnen in onwillekeurige volgorde
worden geserveerd.
Het is aan te raden om gerechten te delen.
Het aantal gangen is onbeperkt.
U kunt bestellen tot: zo - do
vr - za

22.00 uur
22.30 uur

Gerechten die zijn besteld, maar niet worden
opgegeten berekenen we 2,50 per gerecht.

www.facebook.com/restaurantthepeppermill

Heeft u een allergie? Meld het ons.
Gerechten met een * zijn of kunnen vegetarisch

