UNLIMITED FOODS
OLIVES*
Huis gemarineerde olijven.
BREAD*
Brood met kruidenboter en rode pesto.
NACHO CHEESE*
Tortillachips met gesmolten kaas, 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.
SALMON TORTILLA BITES
Tortilla “bites” met gerookte zalm, rucola en roomkaas.
FALAFEL BITES*
Falafel “bites” met komkommer en huisgemaakte
knoflooksaus.
CAESAR CAJUN GRILLED CHICKEN
Caesar salade met gegrilde kipfilet en cajunkruiden.
CAESAR SMOKED SALMON & CAPERS
Caesar salade met gerookte zalm en kappertjes.
MEXICAN SALAD AND FRIED PEPPERS
Frisse salade met mais, bonen, paprika, tomaat
en gefrituurde jalapeño pepers met roomkaas.

BEER BATTERD MUSHROOMS & GARLIC*
In bierbeslag gefrituurde champignons met
knoflookmayonaise.

MOROCCAN CHICKEN
Marokkaanse kippendijen met tomaat, rode ui,
ras el hanout en geroosterd brood.
BBQ RIBS
Amerikaans gemarineerde spareribs met
knoflookmayonaise.
FRIED UNION RINGS
Gefrituurde uienringen geserveerd met chipotle mayonaise.
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.
THAI SURF AND TURF
Spiesje van biefstuk en garnaal met chili saus.
TUNA PESTO
Gegrilde tonijnfilet met pesto en zongedroogde tomaatjes.

SIDES
FRENCH FRIES
Frietjes.
POTATO WEDGES
Gekruide aardappelpartjes.
CORN COBS
Zoete maïskolfjes.
HOT VEGATABLES
Groenten van de dag geserveerd met een
kruidenolie.
CEASAR SIDE SALAD
Kleine groene salade.
COLESLAW
Amerikaanse koolsalade.

MEXICAN SPICY SHRIMPS
In knoflookolie gebakken pikante garnalen.
QUESADILLA`S
Gebakken tortilla`s met gesmolten kaas, geserveerd met
frisse salade, keuze uit 4 soorten :
tonijn/ Mexicaanse kip/ geitenkaas - honing/ pittig
gehakt met chipotle.
B.A. SLIDERS
Kleine gegrilde Black Agnus hamburgers met tomaat en
cheddar kaas, geserveerd met chipotle saus.
MEXICAN - QUESADILLA SLIDERS
Kleine gegrilde Black Agnus hamburgers geserveerd tussen
een kaas tortilla en salsa.

SWEETS
CRÈME BRÛLÉE
Vanille-crème met een krokant suikerlaagje.
SEASON SUNDAE
Coupe met vanille-ijs, vers seizoensfruit
en slagroom.
SWEET DREAMS
Slagroomsoesjes met karamelijs en toffeesaus.
GIN AND TONIC ICE
Parfait (ijs) van gin tonic met frambozen saus
en een gefrituurde Tortilla.

