VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Nachos klein

€

9.00

Filet pur - 380 gram

Nachos groot

€

12.00

Mals, mager en zacht smakend*

Kaaskroketten

€

7.50

Garnaalkroketten

€

9.50

Gemengde kroketten

€

8.50

Chili con carne

€

7.50

Scampi’s R&B

€

12.50

Knoflookbrood

€

7.00

Knoflookbrood met kaas

€

8.00

Frietjes

€

3.50

Potato wedges

€

3.50

Onion rings

€

4.50

EXTRA’S

Ierse T-bone steak - 650 gram

Ribbetjes - met frietjes

€

9.00

Fish sticks - met frietjes

€

8.00

28.00

€

32.00

Mals, groot stuk vlees, bestaande uit een
T-vormig bot met entrecote en filet pur*

Ierse rib eye steak - 380 gram

€

26.00

Ribbetjes à volonté € 18,90
Traditioneel

‘Slow-Cooked’

- Klassiek gegrild -

- Sappig en mals -

Chef’s kruidenmix

Bier & chocolade saus

Volle smaak dankzij zijn vetstructuur*

Gerookte barbecue saus
Pikante barbecue saus

*De steaks worden geserveerd met frietjes,
salade en een saus naar keuze: pepersaus,
béarnaisesaus of lookboter

Mixed grill

€

R&B Banket € 20

21.00

Biefstuk, kip, karbonade, lamskotelet en
witte pens, geserveerd met frietjes, salade,
tartaarsaus en lookboter

Fajitas kip
VOOR DE KLEINTJES

€

* vanaf 6 personen *

-Voorgerecht €

21.00

Nachos

Malse reepjes gemarineerde kip, gebakken
met ui, paprika en exotische kruiden,
geserveerd met tortilla’s en diverse extra’s

Zalm

- Hoofdgerecht €

Ribbetjes à volonté

21.00

Gegrilde zalm, geserveerd met frietjes,
salade en lookboter

Scampi’s R&B

De ribbetjes worden geserveerd met koolsla en potato wedges
€

22.00

12 scampi’s in een tomatenroomsaus,
geserveerd met frietjes

Salade met geitenkaas
Frisse salade met geitenkaas, appel,
walnoten, honing en spek (vegetarische
optie is mogelijk)

€

17.00

DESSERTS

WARME DRANKEN

SPECIALE KOFFIES

Dame Blanche

€ 7.50

Warme choco

€ 3.00

Irish coffee

€ 8.00

Coupe Brésilienne

€ 7.50

Koffie/Deca

€ 2.50

French coffee

€ 8.00

Coupe Baileys

€ 8.00

Espresso

€ 2.50

Italian coffee

€ 8.00

Chocolademousse

€ 6.50

Cappuccino

€ 3.00

Baileys coffee

€ 8.00

Appeltaart met ijs

€ 9.00

Koffie verkeerd

€ 3.00

Cuban coffee

€ 8.00

Kinderijsje

€ 4.50

Thee

€ 2.50

Grand Marnier

€ 8.00

Cuban coffee

€ 8.00

Eén rekening per tafel

