
menu



Welcome at Billy Bob BBQ Julianadorp 
Restaurant Billy Bob; een uniek concept in de kop van Noord-Holland. We nemen u mee op een 
culinaire trip langs de Amerikaanse barbecuetradities. Bij ons worden lokale producten op een 
authentieke houtskoolgrill en smoker bereid door onze eigen pittmasters. Overheerlijke stukken 
vlees van mals rund, varken en kip worden langzaam gegaard op een lage temperatuur en daarna 
gestookt op een barbecue met een mix van diverse houtsoorten, mot en briketten. Het vlees wordt 
volgens deze low&slow methode bereid boven een zacht rokend vuur. 

Zo zijn er tal van klassieke BBQ gerechten ontstaan; Pulled Pork, Texas Brisket en Kansas City Smoked  
Spareribs. Elke Amerikaanse regio heeft wel zijn eigen klassieke specialiteit. Bij Billy Bob schotelen 
we u een diversiteit van deze gerechten voor, klaargemaakt op onze eigen wijze.

Laat u het water in de mond lopen...
Team Billy Bob



Firestarters

BROODSOORTEN  5.50
Geserveerd met een kruidige huisgemaakte boter. 
 
BILLY BOB’S BROODKEUZE  8.50
Geserveerd met paté, aioli en huisgemaakte 
kruidenboter.

STEAK TARTARE  12.50
Gehakte biefstuk gesneden van de zijlende 
van het rund, geserveerd met truffelcrème, 
mousse van eigeel en crouton.

VITELLO TONATO 
OP BILLY BOB’S WIJZE  9.50 
Zacht gegaarde kalfssukade met een tartaar van 
tonijn en ansjovismayonaise. 

GEROOKTE EENDENBORST  9.50
Geserveerd met een gelei van sinaasappel en 
een zoetzuur van rettich.

CARPACCIO VAN GEROOKTE RIBEYE  9.50
Geserveerd met parmezaan, rucola 
en truffelmayonaise. 
 

GEROOKTE MAKREEL  9.50
Geserveerd met een loempia van kreeft. 

LICHT GEROOKTE ZALM  9.50
Op hout gerookte zalm, geserveerd met 
structuren van biet, crunch van olijven, 
doperwten en salsa verde.

SALADE VAN GEGRILDE GROENTEN & 
GEITENKAAS  9.50
Op houtskool gegrilde asperges en groenten, 
geserveerd met kwartelei en balsamicostroop. 

GEGRILDE PAPRIKASOEP  6.00
Soep van op houtskool gegrilde paprika, 
afgemaakt met een kipspiesje en kruidenroom.

DAGSOEP  6.00
Dagverse soep, vraag de bediening om meer 
informatie.



BOB’S WISSELPLANK  19.50 P.P. (VANAF 2 PERSONEN) 
Wekelijks wisselend gerecht vanaf een houten plank, vraag de bediening hiernaar. 

SHORT RIBS  23.50
Lekkere malse, gekruide runderribben, 15 uur gegaard op lage temperatuur in onze smoker, 
waardoor het vlees extra zacht wordt en een zachte rooksmaak krijgt. Voor het roken gebruiken wij een 
mix van eiken- en appelhout. 

STEAK BILLY BOB  19.50
Botermals, op de barbecue gegrild stuk rund, gesneden van de entrecote. 
Dit stuk bevat een licht vetrandje, dat door het hoge vuur smelt en een heerlijke smaak aan het vlees geeft. 

BIEFSTUK VAN DE LENDE  21.50
Heerlijk robuust stuk biefstuk, gegrild op hoog vuur.  

BILLYBURGER  16.50
Robuuste hamburger, gegrild op hoog vuur met uitgebakken spek en uienchutney. 
U kunt uw burger op verschillende wijzen laten garen, de bediening zal u hier naar vragen.  

JULIANADORP CITY SMOKED SPARERIB  19.50
Heerlijke varkensribben, gekruid en daarna gegaard in onze gravitysmoker. 
Hierdoor zijn de ribben heerlijk mals en hebben ze een lichte rooksmaak. 

LINSEY’S BRISKET  22.50
Dit borststuk van het rund heeft een garing van 8 uur gehad in onze smoker en is hierdoor heerlijk zacht 
en mals. Dit gerecht is van de winnares van onze facebookactie. 

Low and slow BBQ Speciality platters



Low and slow BBQ Speciality platters

TOMAHAWK STEAK VANAF 2 PERSONEN  24.50 p.p.
Ruim 1 kilo robuust rund van het rib. Mooi rosé geserveerd.

TONIJNSTEAK  22.50
Heerlijk op houtskool gegrilde biefstuk uit de zee. De steak is voorzien van een lekkere kruidenrub.

ZALMFILET  19.50
Op houtskool gegrilde zalmmoot, gemarineerd in wodka en rode biet.

GEGRILDE PORTOBELLO  16.50
Gegrilde portobello gevuld met kastanje-paddenstoelencrème, geserveerd met pompoenrisotto.

VEGANBURGER  16.50
Vegetarische burger, geserveerd op een heerlijke bol.

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met 3 huisgemaakte wisselende salsa’s, salades en verse friet. 
U kunt deze kosteloos bijbestellen. 



Kinderkaart (tot 12 jaar)
CHICKENWINGS  7.50
Lekkere malse kippenvleugels, geserveerd met frietjes en appelmoes.

BABY RIBS  7.50
Malse stukjes varkensrib, geserveerd met frietjes en appelmoes.

BIEFSTUKJE  7.50
Mals biefstukje, geserveerd met frietjes en appelmoes.

ZALM  7.50
Gegrild stukje zalm, geserveerd met frietjes en appelmoes.

BILLY’S MINIBURGER  7.50
Hamburgertje voor de kinderen, geserveerd met frietjes en appelmoes.



Desserts
CHEESE CAKE  7.00
Geserveerd met limoenijs. 

GEGRILDE ANANAS  7.00
Op de barbecue gegrilde ananas, gemarineerd in rum en bruine suiker, geserveerd met een bol vanille-ijs.

BROWNIE MET EEN BOLLETJE VANILLE-IJS  7.00
Heerlijk zachte, huisgemaakte chocolade brownie, geserveerd met romig ijs.

GEGRILD “JUTTERS” SUIKERBROOD  7.00
Lekker suikerbrood met een vleugje kaneel, geserveerd met een bolletje vanille-ijs.

VANILLE-IJS MET SLAGROOM  4.75

KINDER VANILLE-IJS  3.50

RAKETJE  1.00


