
menukaart



voorgerechten na 17.00

BROODSOORTEN € 6,50
Geserveerd met verschillende dips

CARPACCIO € 9,50
Vers van het mes met rucola, parmezaan,  
zongedroogde tomaatjes en truffel mayonaise

ZALM € 9,50
Gerookte zalm geserveerd met rode ui,  
kappertjes en limoenmayonaise

PAPRIKASOEP € 6,00
Gegrilde paprika met verse kruiden 

“Bij Billy bob schotelen we u een 
diversiteti aan gerechten voor, 

klaargemaakt op onze eigen wijze.  
Laat u het water in de mond lopen.” 

hoofgerechten na 17.00

STEAK BILLY BOB € 21,50
Mooi stuk entrecote  
geserveerd met chimichurri

BILLY’S BURGER € 17,50
100% rundvlees naar Billy’s recept  
met uienchutney

SPARE RIBS € 19,50
24 uur gemarineerd in onze kruidenrub  
daarna volgens de 3,2,1 methode gegaard  
en afgerookt in onze gravity smoker

TOMAHAWK STEAK € 24,50 p.p.
Ruim 1 kilo robuust rund van het rib 
mooi rosé gegrild met chimichurri
te bestellen vanaf 2 personen

ZALM € 19,50
Gerilde zalm met een  
mosterd kappertjes dressing

Onze hoofdgerechten worden geserveerd  
met verse friet en koolsalade



Kindermenu t0t 12 jaar

“onze chimichurri bestaat uit 12 soorten 
kruiden en specerijen, zorgvuldig  
samengesteld door onze keuken.”

BIEFSTUKJE € 8,50
Gegrild biefstukje

CHICKENWINGS € 8,50
Lekkere malse kippenvleugels

BABY RIBS € 8,50  
Malse spare ribs

MINI BURGER € 8,50
100% rundvlees burger

ZALM € 8,50
Gegrild stukje zalm�let

Onze kindermenu‘s worden geserveerd 
met frietjes, mayonaise en appelmoes

Desserts
CHEESCAKE € 7,50
Geserveerd met rood fruit coullis

BROWNIE € 7,50
Het ultieme Amerikaanse dessert  
geserveerd met vanille-ijs en karamelsaus 

VANILLE IJS  € 6,50
3 bollen vanille-ijs met slagroom

KINDERIJSJE € 5,50
2 bollen vanille-ijs met strooisels  
en een verassing

RAKETJE € 1,50
Waterijsje

KOFFIE BILLY BOB € 7,50
Kof�e met diverse lekkernijen,  
een likeurtje en slagroom



Bites
1. BROODSOORTEN 
 Met dips

2. CARPACCIO 
 Met rucola, Parmezaan, zongedroogde  
 tomaatjes en truffel mayonaise

3. BURNED AND ROASTED DUCK BREAST
 Op een salade met pompoen

4. TOSTADA 
 Gevuld met pulled pork

5. TOSTADA 
 Gevuld met zalm en dille mayonaise

6. STEAK TARTARE 
 Met kappertjes, cornichons, peterselie en mosterd

7. BRUSCHETTA 
 Met serranoham en tomatensalsa

8. SMOKING SALMON  
 Met rode ui, kappertjes en limoenmayonaise

9. BRUSCHETTA 
 Met salade van rivierkreeftjes

10. CHAMPIGNONS 
 Gevuld met geitenkaas

11. GEGRILDE EN GEROOKTE PAPRIKA SOEP

“bent u ook al bekend met  
onze arrangementen? bowlen  

en vlees, bedrijfsuitjes of  
huwelijksfeesten, vraag uw  

bediening naar de mogelijkheden.”



Bites vlees
12. BILLY’S BEEF BURGER 
 100% rundvlees geserveerd met uienchutney

13. PORK BELLY 
 4 uur gegaard in onze gravity smoker 

14. NACHO’S
 Overloaded with beef stew and melted cheese

15. ROASTED AND SMOKING  
 WITHOUT BONE CHICKEN 
 Met little gem

16. THE PORKER SAUSAGE 
 With BBQ-saus

17. TEXAN BRISKET 
 16 uur gegaard in onze gravity smoker

18. SMOKED BONE 
 In chicken wings

19. RIB FINGERS  
 Gerubt in onze kruiden en bereid op de 3,2,1 methode

20. STEAK BILLY BOB 
 Een mooie steak van het rund met BBQ-kruiden

21. BEEF BROCHETTE 
 Geserveerd met chimichurri

“overheerlijke stukken vlees van mals 
rund, varken en kip worden volgens  

de low-&-slow methode bereid  
boven een zacht rokend vuur.”



Bites vis
22. GRILLED PRAWNS 
 And smoking lemon
 
23. SALMON 
 On �re
 
24. TONIJNFILET
 Gegrild en gemarineerd in een kruidenolie
 
25. GARNALENSPIESJE 
 Met mango peper salsa

 
  

26. BAKJE PATAT 
 Met mayonaise
 
27. MAISKOLF 
 Gegrild en ingesmeerd met roomboter
 
28. TOMATO AND BEANS 
 Met een druppeltje Tabasco
 
29. KOOLSALADE 
 
  

30. VANILLE IJS 
 3 bollen vanille ijs met slagroom en chocolade saus
 
31. BROWNIE 
 Geserveerd met karamel en vanille-ijs

32. CHEESECAKE
 Geserveerd met een rood fruit coulis
 
33. KINDERIJSJE 
 Met een leuke verassing

Bites Desserts + € 2,50

Bites bijgerechten

“Bij ons worden lokale producten op een 
autentieke houtskoolgrill en smoker 
bereid door onze eigen pittmasters.”




