
BARBECUE BEANSWITH TABASCO

MAISKOLF

KOOLSALADE

PATAT MET MAYO

CHIMICHURRI

UIENCHUTNEY

2,75

3,75

2,75

3,50

2,50

2,50

SIDE DISHES

BROODJE BILLY BOB
Met 3 soorten smeersels

SMOKEY SHOTGUN SHELLS
Cannelloni gevuld met gehakt omwikkeld met bbq spek

STEAK TARTARE
Fijn gesneden rund aangemaakt met kappertjes, sjalot, cornichons en
truffelmayonaise

SMOKED SALMON PASTRAMI
Gerookte zalmmet limoenmayo, kappertjes en zalmkaviaar

6 HOURS SMOKED BEEF
Runder carpaccio geserveerd met parmazaan, rucola, kappertjes en
truffelmayonaise

PAPRIKASOEP
Met crème van pork belly

FIRESTARTERS

3 GANGENMENU
Voor-, hoofd- en nagerecht naar keuze

LOS HOOFDGERECHT

29,95
Voor-, hoofd- en nagerecht naar keuze

22,50

PULLED PORK
Broodje met zacht gegaard varkensvlees en een bbqsaus

SLICED BEEF
Broodje dungesneden zacht gegaard rundvlees geserveerd met
truffelmayonaise, parmezaan en rucola

BILLY'S GRILLED BEEF BURGER
Runderburger geserveerd op een broodje met uienchutney,
uitgebakken spek en friet

Tasty bites

NACHO'S BILLY BOB
Geserveerd met pulled pork en gesmolten kaas

BORRELPLANKJE
Diverse gerookte worst en ham soorten

BORREL RIBS
Op de barbecue gegrilde varkensribbetjes

TASTY CHICKEN
Gegrilde chickenwings

8,50
Broodje met zacht gegaard varkensvlees en een bbqsaus

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

12,50
Runderburger geserveerd op een broodje met uienchutney,
uitgebakken spek en friet

TASTY BITES

7,75
Geserveerd met pulled pork en gesmolten kaas

9,50
Diverse gerookte worst en ham soorten

8,50
Op de barbecue gegrilde varkensribbetjes

8,50
Gegrilde chickenwings

TEXAS SMOKED PORK RIBS
Ribs gekruid in onze huis rub, gegaard in de gravity smoker, afgelakt met onze
eigen barbecuesaus

9 TILL 5 BILLY'S STYLE BRISKET
Puntborst, het ultieme barbecuegerecht van de Amerikanen, een low & slow
bereiding vanuit onze smoker, goed hout en tijd is het beste recept voor dit
mooie stuk vlees

BILLY'S GRILLED BEEF BURGER
Wij serveren onze 100% runderburger medium

ROAD TO AMERICA (BBQ PLATTER TO SHARE VANAF 2 PERS.)
4 of the best meat pieces geserveerd met 4 side dishes

SALMON SMOKED ONWOOD
Gegrilde zalm vanuit de josper

Grill &Josper specialiteiten

RIB EYE
Mooie steak van het rund gemarmerd met vet

LADY STEAK
Gesneden van de kogel

CÔTE DE BOEUF (VANAF 2 PERS.) +€5 p.p.
Word bij de ribben van het rund weggesneden, het mooie gemarmerd vlees
wordt gegrild in onze josper

Al onze hoofgerechten worden geserveerd met groente en gepofte aardappel

HOOFDGERECHTEN

COUPE ROMANOFF
Gemarineerde aardbeien met hangop, klassieker onder de desserts

CHOCOLATE DREAM
Brownie, witte en donkere chocolademouse

3 TIMES OF FRUIT ICE CREAM
Heerlijke sorbet met vers fruit afgetopt met slagroom

DESERTS

SPARERIBS

BURGER

CHICKENWINGS

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

9,50

9,50

9,50

VOOR ONZE KLEINE BARBECUEMASTERS

LUNCH TOT 16.00


