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BROODJE BILLY BOB     6,50
Met 3 soorten smeersels.

SMOKED THINLY SLICED BEEF    10,50
Voor het wordt gesneden, wordt dit stuk rund eerst 24 uur 
in de pekel met diverse barbecue kruiden gelegd. Hierna wordt 
het kort gerookt op houtsnippers van Whiskeyvaten geserveerd 
met: parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en smoking
beef-sauce.

MOINK BALLS      9,50
Meatballs omwikkeld met buikspek, heerlijk gekruid met 
onze eigen Billy Bob barbecuerub, geserveerd met een
smokey Texas – sauce.

CEASAR SALAD      9,50
Gegrilde kippenborst van de barbecue met romaine sla, 
Parmezaanse kaas, ei, knoflook croutons en afgemaakt met 
een heerlijke Caesar dressing.

CORN SOUP WITH FRIED BACON     5,75
Maissoep met uitgebakken bacon en kort geslagen paprikaroom.

Texas smoked pork ribs     19,50
Ribs uit de gravity smoker afgelakt met een honing/chili barbecue saus, 
geserveerd met koolsalade en een gepofte aardappel. 

9 till 5 Billy’s style brisket    19,50
Brisket (puntborst). Het ultieme barbecuegerecht van de Amerikanen, 
een ‘low and slow’ bereiding op onze smoker. Goed hout en tijd is het 
beste recept voor dit mooie stuk vlees, geserveerd met een smokey 
baconjus, koolsalade en een gepofte aardappel.

Billy’s grilled beef burger    17,50
100% Rundvlees, een echte burger met een ‘secret’ barbecuerub, 
geserveerd met gepofte aardappel, koolsalade, pickles en uienchutney.

Bob’s burger       17,50
Vega burger afgetopt met geitenkaas en uienchutney.    

Steak van de picanha     21,50
Mooi stuk rund, gesneden van het staartstuk met een heerlijk vetrandje, 
gegrild in onze josper, geserveerd met chimichurri, koolsalade en een 
gepofte aardappel.

Road to America [Barbeque platter to share vanaf 2 pers.) 23,50
4 Barbecue smoking dishes, geserveerd met chimichurri, uienchutney, 
mac and cheese, tomato beans, koolsalade, mais en gepofte aardappel.

Salmon smoked on wood     19,50
Op hout gerookte zalm vanuit de gravity smoker, daarna kort gegrild 
op het open vuur met chimichurri.
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DESSERTS
AMERICAN WAFFLE   6,50
Wafel met slagroom en ahornsiroop.

APPLE CRUMBLE    7,50
Geserveerd met karamel ijs en geslagen room.

ICED COFFEE    6,50

TRIFLE     7,50
Verschillende lagen van rood fruit, chocolatecookies 
en hangop.

VOOR ONZE KLEINE BARBEQUEMASTERS
SPARERIBS      9,50

BURGER      9,50

CHICKENWINGS     9,50

Kindergerechten worden geserveerd met patat 
en appelmoes. En een raketje toe (t/m 12 jaar).

PULLED PORK    8,50
Broodje met zacht gegaard varkensvlees 
en een bbq saus.

SLICED BEEF    9,50
Broodje met dun gesneden rib eye, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitten, rucola en smoking beef-sause.

BILLY’S GRILLED BEEF BURGER 12,50
Runderburger geserveerd op een broodje 
met uienchutney, uitgebakken spek en friet.

DAGSOEP     5,75
Dagverse soep, vraag naar onze bediening.

SIDE DISHES
BARBECUE BEANS WITH TABASCO  2,75

MAISKOLF      3,75

KOOLSALADE     2,75

PATAT MET MAYO     3,50

CHIMICHURRI       2,50

UIENCHUTNEY       2,50

TASTY BITES
NACHO’S BILLY BOB   7,75
Geserveerd met pulled pork en gesmolten kaas.

BORRELPLANKJE    9,50
Diverse gerookte worst en ham soorten.

BORREL RIBS    8,50
Op de barbecue gegrilde varkensribbetjes.

TASTY CHICKEN    8,50
Gegrilde Chickenwings.
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