3 GANGEN KEUZE MENU 27,50
Maak een keuze uit een voor- , hoofd- en nagerecht.

ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN
GERSERVEERD MET POTATO WEDGES

De gerechten zijn ook los te bestellen.
Gerechten met een * zijn of kunnen vegetarisch.
Heeft u een allergie? Meld het ons.

FRIED UNION RINGS
CAESAR SIDE SALAD
FRENCH FRIES

2,00
1,00
2,00

STARTERS 9,00

APPETIZERS
OLIVES* gemarineerde groene en zwarte olijven

3,50

BREAD* met kruidenboter en rode pesto

4,00

NACHO CHEESE* met guacamole en salsa

4,50

SOUP
Soep van de week 5.CARPACCIO CHIMICHURRI
Rundercarpaccio met chimichurri (Argentijnse kruidenpesto),
kappertjes, Parmezaanse kaas, rucola en limoen.
CARPACCIO ITALIAN STYLE
Rundercarpaccio met knoflookvinaigrette, Parmezaanse kaas.

CAESAR SALADS klein 9,00 / groot 14,00
KLEINE CAESAR SALADE ALS VOORGERECHT OF
EEN GROTE CAESAR SALADE ALS HOOFDGERECHT.
Onze Caesar salades bestaan uit Romaine sla, pijnboompitten, croutons,
Parmezaanse kaas en huisgemaakte Caesar dressing.
CAESAR CAJUN GRILLED CHICKEN
Caesar met gegrilde kipfilet en cajunkruiden.

BEER BATTERD MUSHROOMS & GARLIC*
In bierbeslag gefrituurde champignons met knoflookmayonaise.
MEXICAN SPICY SHRIMPS
In knoflookolie gebakken pikante garnalen.
SALMON & FALAFEL BITES*
Tortilla bites met gerookte zalm, rucola en roomkaas en
Tortilla bites met falafel, komkommer en knoflooksaus.

CAESAR MEXICAN FRIED PEPPERS*
Caesar met bonen, mais, paprika, ui, tomaat en gefrituurde jalapenos met roomkaas.

MIXED QUESEDILLAS 9,00
Gebakken tortilla`s met gesmolten kaas , geserveerd met
frisse salade. Maak twee keuzes uit de volgende toppings:
Tonijn, kappertjes en zure room.
Mexicaanse kip, guacomole en salsa.
Geitenkaas, honing, rucola en zontomaatjes.
Mexicaans gehakt met chipotle (pittig).

STEAKS 18,00

BURGERS 15,00

CAESAR SMOKED SALMON
Caesar met gerookte zalm.
CAESAR TUNA*
Caesar met gegrilde verse tonijn.

De steaks worden geserveerd met groente, maïskolfjes, aardappeltjes
en de keuze uit: pepersaus, gorgonzolasaus, creoolse saus, chipotlesaus, knoflookmayonaise en kruidenboter.
GRILLED TENDERSTEAK
Gegrilde biefstuk van het Black Angus rund.
GRILLED FLANK STEAK + 2,50
Gegrilde bavette van het Black Angus rund. Een geweldig malse steak
met een grove structuur en veel smaak.
GRILLED TENDERLOIN LADY STEAK + 7,50
Gegrilde ossenhaas (tournedos) van het Ierse rund.
BIG AMERCAN TENDER SKEWER (300 GR) + 4,50
Voor de echte vleesliefhebber: gemarineerde gegrilde biefstuk van Iers rund aan een
spies.
GRILLED PORK TENDERLOIN STEAK
Gegrilde varkenshaas.

FISH & SPECIALS 18,00
SEASONEND TUNA
Gegrilde tonijnsteak geserveerd met pasta, courgette, paprika, pesto en zontomaatjes.
CREOOL SALMON STEAK
Gegrilde zalmmoot geserveerd met lintpasta of verse groenten met kruidige creoolse saus.
CHICKEN & SALMON
Gegrilde kipfilet gegratineerd met mozzarella en verse zalmfilet,
geserveerd met pasta en een basilicum pesto.
THE PEPPERMILL SURF AND TURF SKEWER
Grote spies met biefstuk en tijgergarnalen van de grill. Geserveerd met groente en
chipotle saus.

B.A. CHEDDAR, BACON AND SMOKEY BBQ BURGER
Dubbele gegrilde Black Angus burger op een maïsbroodje met gebakken
spek, cheddar kaas en smokey BBQ saus. Geserveerd met koolsla en frietjes.
B.A. CHIPOTLE AND UNION BURGER
Dubbele gegrilde Black Angus burger op een maisbroodje met gebakken uien chipotle
saus geserveerd met koolsla en frietjes.
CHICKPEA BURGERS*
Burgers van kikkererwten op een Zweeds maïsbroodje met tomaat, komkommer
en sla. Geserveerd met knoflookmayonaise, koolsla en frietjes.
THE PEPPERMILL SPECIAL “QUESADILLA BUN BURGER” + 3,00
Gegrilde malse runder burger (200 gr) geserveerd op 2 kaas quesedillas met sla tomaat , koolsla, pepers, gefrituurde uienringen, salsa, zure room en frietjes.

TEXMEX 18,00
ROASTED SHORTRIBS & SWEET BUTTERED CORN COBS
Amerikaans gemarineerde spareribs met maïskolfjes en knoflookmayonaise.
THEPEPPERMILL MIXED GRILL
Sparerib, gemarineerde kipfilet, gegrilde biefstuk, gegrilde varkenshaas, maïskolfjes
en chipotlesaus.
ENCHILADAS YUCATAN
Een tortilla met Mexicaans gemarineerde kip en een tortilla met Mexicaans gehakt,
gegratineerd met enchiladasaus en kaas. Geserveerd met salade, guacamole en zure room.
MEXICAN CHICKEN COMBO
Combinatie van een gegrilde, gemarineerde kipfilet en een tarwetortilla gevuld met
Mexicaans gemarineerde kip, gegratineerd met enchiladasaus en kaas. Geserveerd met
salade, guacamole en zure room.
TORTILLA & RIBS
Combinatie van een sparerib en een tarwetortilla gevuld met Mexicaans gehakt,
gegratineerd met enchiladasaus en kaas. Geserveerd met salade, guacamole en zure room.

BEEF AND SALMON
Malse biefstuk gegratineerd met een plak verse zalm en knoflookmayonaise.

LEGUMBRES TORTILLAS*
Een tortilla gevuld met spinazie en roomkaas en een tortilla gevuld
met tomaat, chimichurri en lente ui, gegratineerd met mozzarella.
Geserveerd met salade, guacamole en zure room.

KIDS

CAJUN PASTA*
Romige Creoolse pasta met gegrilde kipfilet, champignons, courgette, paprika en
tomaatjes. Geserveerd met Parmezaanse kaas.

SPARERIB, BIEFSTUK, KIPFILET, KIPNUGGETS
Geserveerd met frietjes, mayonaise en appelmoes 7,50
KIDS ICE
Kinderijsje 3,50

VEGGIE PLATTER*
Een plateau met verschillende vegetarische hapjes onder andere: fried mushrooms, falafel,
Mexicaanse salade, tortilla met spinazie en dagverse producten.

www.facebook.com/restaurantthepeppermill

WWW.THEPEPPERMILL.NL
info@thepeppermill.nl
DESSERT 6,50

DRINKS

KIES PER PERSOON 2 NAGERECHTJES

Koffie, thee, espresso
Cappuccino, koffie verkeerd
Dubbele espresso
Latte macchiato
Verse muntthee
Special Coffee
Irish - Jameson
Spanish - Licor 43
French - Gand Marnier
Italian - Amaretto
Mexican - Kahlua, Tequila
Baileys - Baileys

2,30
2,60
2,75
3,50
3,25
6,75

Diverse frisdranken
Sourcy rood/blauw
Verse jus d’orange

2,50
2,50
3,25

NEW YORK CHEESECAKE
Amerikaanse gebakken cheesecake met
frambozensaus.
CHOCOLAT BROWNIE
Brownie met chocoladesaus.
SWEET DREAMS
Slagroomsoesjes met caramelijs en toffeesaus.
GIN AND TONIC ICE
Parfaitt (ijs) van Gin en tonic met een bosvruchtensaus
en gefrituurde tortilla.
CRÈME BRÛLÉE
Vanille-crème met een krokant suikerlaagje.

BEERS

Likeuren
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd
Whiskey / Cognac

STRAWBERRY SUNDAE
Vanilleijs, aardbeien en slagroom.

GRAND DESSERT
THE PEPPERMILL GRAND DESSERT + 5,00
Eén bord met diverse dessertjes.

Dessertwijn glas

4,50

Dessertwijn fles (0,375 ml)

17,50

Heineken tap 0,25l
Heineken tap 0,5l
Bier van het seizoen op tap
Amstel malt
Radler
Radler 0.0
Witbier fles (winter)
Witbier tap (zomer 0,4l)
Rosé bier
Corona
Desperados
Palm
Westmalle dubbel
Westmalle Trippel

2,60
5,00
4,00
2,75
3,50
3,50
3,50
4,75
3,50
4,90
4,90
3,70
4,50
4,90

4,50
3,50
4,50
v.a. 5,50

Zoete witte wijn
Zoete Rosé
Tafelwater plat of bruisend 0,75l

4,00
4,00
4,75

WHITE WINE

ROSÉ WINE

CHARDONNAY - ITALIË glas 4,00 - fles 17,50
LE COLLEZIONI - PASQUA - PUGLIA
Fris, fruitig, mild en makkelijk,
Een chardonnay zonder houtlagering.

BARDOLINO - ITALIË glas 4,25 - fles 18,75
CHIARETTO CLASSICO - PASQUA - VENETO
Een fascinerende frisse, droge rosé met zacht rood fruit. De wijngaarden liggen goed
gesitueerd aan de Zuid-Oost kant van het Gardameer.

VERDEJO - SPANJE glas 4,25 - fles 18,75
NEBLA - VICENTE GANDIA - RUEDA
Nebla refereert aan de vroege ochtendnevel in de wijngaarden, wanneer de druiven worden geplukt. Een volronde en fruitige wijn met kenmerkende frisse zuren.

RED WINE

CHARDONNAY - USA glas 4,50 - fles 22,50
CLASSIC - BERINGER - CALIFORNIË
Een echte Californische chardonnay met rijpe geuren van appel en vanille. Beringer is
één van de oudste en meest gewaardeerde wijnhuizen van Amerika.
CHENIN BLANC - ZUID AFRIKA fles 20,00
FLEUR DU CAP - BERGKELDER - STELLENBOSCH
Geurige, volle en elegante, 100 % chenin blanc wijn, houtgelagerd.
SAUVIGNON BLANC RESERVA - CHILI fles 21,00
CASTILLO DE MOLINA - ELQUI VALLY
“Castillo de Molina, one of the most award winning
wines in Chile and abroad…”
Mooie, strakke en lichtgele sauvignon blanc.
GARGANEGA - ITALIË fles 22,50
PASSIMENTO - PASQUA - VERONA
Deze wijn is een ode aan Verona en wordt ook wel “Romeo & Juliet” genoemd. Gemaakt
van licht ingedroogde druiven is dit een intense, zachte wijn met
perzik en amandel.

CAVA

fles (0,375 l) 13,50

MOUSSEREND - SPANJE
MVSA CAVA BRUT - PENEDES
Levendige, bleekgele mousserende wijn. Een feestelijke bubbel in een kleine fles, heerlijk
om samen van te
genieten

SANGIOVESE - ITALIË glas 4,00 - fles 17,50
LE COLLEZIONI - PASQUA - PUGLIA
Een toegankelijke, vriendelijke rode wijn met een
volfruitige, soepele smaak uit het warme Puglia.
TEMPRANILLO - SPANJE glas 4,25 - fles 18,75
HOYA DE CADENAS - VICENTE GANDIA - REQUENA
Een uitgebalanceerde, zeer geconcentreerde wijn met complexe aroma’s van rijp fruit en
vanille.
CABERNET SAUVIGNON - USA glas 4,50 - fles 22,50
CLASSIC - BERINGER - CALIFORNIË
Een rijke, volle, zachte wijn met aroma’s van cacao en vanille, geuren van donker gerijpt
fruit en kaneel. Een grote begeleider voor vele gerechten.
SYRAH RESERVA - CHILI fles 21,00
CASTILLO DE MOLINA - MAULE VALLEY
Onder de toppen van de Andes is deze syrah druif in zijn element. Door 10 maanden
rijping op Frans eiken is het een aantrekkelijke en volle wijn met zachte tannines.
CARMENÈRE RESERVA - CHILI fles 21,00
CASTILLO DE MOLINA - MAULE VALLEY
Carmenère wordt gezien als de Chileense specialiteit met een diepe paarse kleur en
aroma’s van pruimen en kruiden. De smaak is rond en vol met een mooie afdronk.
MERLOT, CORVINA, CROATINA - ITALIË fles 22,50
PASSIMENTO - PASQUA - VERONA
Deze wijn is een ode aan Verona en wordt ook wel “Romeo & Juliet” genoemd. Het is
gemaakt van licht ingedroogde druiven en heeft een geur van intens rood fruit, met in de
smaak zachte tannines en een soepele afdronk.

