
MENU
NEDERLANDS

V Texas Tomatensoep            

V Californian Uiensoep gegratineerd met kaas

V Huisgemaakte Patatas Bravas

V Gegrilde Maiskolf met boter

V Gefrituurde Champignons met alioli

V Gefrituurde Uienringen

V

V Gefrituurde Brie met rode vruchtensaus

Potatoes Skin aardappel met schil,bacon,kaas en alioli

Amerikaanse Gehaktballetjes in tomatensaus

Rundercarpaccio met zon gedroogde tomaten dressing met 
parmenzaanse kaas, rucola en pijnboompitjes

Baby ribs

Chicken Wings 

Garnalencocktail

Gerookte zalm op toast

Calamares Romana 

Gambas al Ajillo 
gepelde garnalen gebakken in olijfolie met knoflook en pepers

Gefrituurde Gamba´s 
in een krokant jasje

Gemarineerde Mosselen in tomatensaus

Mini Beef Burrito
tortilla gevuld met rundvlees,sourcream,
kaas en groenten

Mini Chicken Burrito
tortilla gevuld met stukjes kipfilet sourcream, kaas en 
groenten

Brood - Nachos
Nachos met gesmolten kaas en salsa

Nachos Texas 
met gesmolten kaas, jalapenos en salsa

Gemarineerde gemixte olijven met 
brood en alioli

Brood met boter

Brood met alioli 

Brood met kruidenboter

Brood Texas
Brood met kruidenboter, alioli en tapenade

Voorgerechten

The Taste of Texas Salade
ijsbergsla met kip, paprika en Mexicaanse saus

V  Spaanse Salade
ijsbergsla met tomaat, komkommer,ui en olijven

Tonijn Salade
ijsbergsla met aangemaakte tonijn,olijven,ui en tomaat

Griekse Salade
ijsbergsla met tomaat, komkommer, ui, olijven en fetakaas

V Caprese Salade 
 dun gesneden tomaat, mozzarella en basilicumdressing

Ceasar Salade

Geitenkaas Salade
Ijsbergsla met geitenkaas uit de oven met honing en walnoten,

Luxe Taste Fish Salade
ijsbersla met gerookte zalm, tonijn en garnalen 

Salades

Spare-Ribs Gemarineerd

Spare-Ribs Honing saus

Spare-Ribs BBQ saus

Spare-Ribs Smokey pittig BBQ saus

Spare-Ribs Extra Pittig

Combiplate

Chicken Wings & BBQ Ribs

Entrecôte & BBQ Ribs

Rib-eye & BBQ Ribs

Biefstuk v.d. Haas & BBQ Ribs

T-Bone Steak & BBQ Ribs

Spare-Ribs

Deze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en koolsalade

Spare-Ribs Unlimited

The best in town

Kip

(champignon,bearnaise of pepersaus)

Kipburger met sla,tomaat en saus

Kip kerrie met rijst  

Hot Chicken
stukjes kipfilet met paprika,ui en courgette in pikante saus 

Kipsaté
gemarineerde kipspies met pindasaus

Kip in een pannetje
1/2 gegrilde kip geserveerd in een pannetje met friet

Kip Schnitzels
Kipschnitzel
gepaneerde kipfilet 

Kipschnitzel met champignonsaus
gepaneerde kipfilet met champignonsaus

Kipschnitzel Texas
gepaneerde kipfilet met gebakken ui, champignons, ham, 
oregano en gegratineerd met kaas

Deze hoofdgerechten worden geserveerd 

met een gepo�e aardappel met sour 

cream of frites met koolsalade

Kip - Varken - Schnitzel

Varkens
Varkenshaas 
met saus naar keuze 
(peper, champignon,bearnaise )

Varkenshaas Texas
Met gebakken champignons en ui

Iberico Karbonade
Sappig, goed gemarmerd vlees met been

Schweineshaxe
Echt heerlijk mals en crispy 

Schnitzels
Wienerschnitzel 
gepaneerde varkensfilet

Wienerschnitzel 
met champignonsaus
gepaneerde varkensfilet met champignonsaus

Wienerschnitzel Texas
gepaneerde varkensfilet met gebakken ui, cham-
pignons, ham, oregano en gegratineerd met kaas

Extra
Pindasaus

Kruidenboter 

Groenten van de dag 

Mayonaise of alioli

Sambal of BBQ saus

Gebakken aardappels

Koolsla

Gepo�e aardappel met sour cream

Frites - Rijst

Zoete aardappel frites

Extra small side salad

Vegetarisch
V Vegetarische Burrito

tortilla gevuld met groenten,kaas,sourcream en frites
V Vegetarische Burger

vegetarische burger met sla, tomaat, saus en frites
V Chili No Carne 

Pittig gerecht met rijst
V Spaghetti Tomatensaus

kijk ook eens bij de salades,voorgerechten en nachos..............

Pastas
Spaghetti Carbonara

Spaghetti Bolognese

Spaghetti Tomatensaus

Vis

Fish & Chips
krokant gebakken kabeljauwfilet met apart  geserveerde remouladesaus

Gamba’s
jumbo gamba’s gebakken met knoflook

vers gegrilde zalmfilet op een bedje van verse groenten

Trio vis schotel
heerlijke schotel met zalmfilet,kabeljauwfilet en gamba’s met verse groenten

Deze visgerechten worden geserveerd met een gepo�e aardappel met 

sour cream of frites

Vis-Pastas-Vegetarisch

Burrito
Burrito Beef
tortilla gevuld met rundvlees,groenten, sourcream en 

kaas

Burrito Chicken

Burrito Pulled Pork
tortilla gevuld met pulled pork,groenten, sourcream en 

kaas

Burrito Vegetarisch
tortilla gevuld met sourcream,kaas en groenten

Chili con carne
pittig gerecht met gekruid rundvlees gehakt, 

kidneybonen,paprika,ui en rijst

Nachos
Nachos Naturel
nachos met gesmolten kaas uit de oven en salsa apart

Nachos Western
Nachos met gekruid gehakt,mais, paprika en gesmolten kaas uit de oven en sour cream apart

Nachos Chicken

Nachos Texas
Nachos,met jalapeños en gesmolten kaas uit de oven en salsa apart 

Nachos Chili
Nachos,chili con carne gegratineerd met kaas en sour cream apart

Fajitas
Authentiek bereid in een gietijzeren pannetje 

volgens traditioneel recept. 

Geserveerd met sla, salsa, sour cream en 3 tortilla’s

Fajita chicken

Fajita Beef
gekruide biefstuk reepjes met ui en paprika 

Fajita Gambas
gekruide gamba’s met ui en paprika

Fajita Vegetarisch
paprika,ui,champignons,kidneybonen,mais

Deze burritos worden geserveerd met koolsla en frites. Burritos/ fajitas zijn ook glutenvrij te verkrijgen

Burrito-Fajitas-Nachos

Cowboy Burger .......   the Biggest burger in town    
dubbele beefburger met sla,tomaat,gebakken ei,champignons, ui, kaas, bacon en saus, 

geserveerd met frites

Texas Burger 
beefburger met champignons, ui, kaas, bacon en saus, geserveerd met frites

Healthy Burger
beefburger met sla, tomaat en saus, geserveerd met frites

Big Burger 
beefburger met bacon, kaas en saus, geserveerd met frites

American Burger
beefburger met champignons, ui en saus, geserveerd met frites

Cheese Burger
bee�urger met kaas en saus, geserveerd met frites

Spicy Chili Burger
bee�urger met chili con carne, nachos en kaas, geserveerd met frites

Tasty Burger
bee�urger met bacon, kaas, gebakken ei en saus, geserveerd met frites

Combi Burger
beefburger en kipburger met bacon,sla, tomaat en saus, geserveerd met frites     

Chicken Burger
kipburger met sla, tomaat en saus, geserveerd met frites

Pulled Pork Burger
huisgemaakte pulled pork met sla, tomaat en saus, geserveerd met frites

Hamburgers zijn ook glutenvrij te verkrijgen

Homemade  Beefburgers

Hamburgers

100%beef

Steaks from the Grill

Extra
Pindasaus

Kruidenboter 

Groenten van de dag 

Mayonaise- of alioli

Sambal of BBQ saus

Gebakken aardappels

Koolsla

Gepo�e aardappel met sour cream

Frites - Rijst

Zoete aardappel frites

Extra small side salad

Steaks
Entrecôte naturel
300 gr gesneden stuk rundvlees van de dunne lende met een 
vetrandje aan de buitenrand

Rib-eye steak
300 gr Rib eye kenmerkt zich door zijn fantastische smaak, perfecte 
vetverhouding wat gemarmeleerd is 

Biefstuk van de haas
225 gr heerlijk en fijn gestructureerd zeer mals vlees zonder vet 

Surf & Turf 
225gr biefstuk v.d. haas met 2 Gambas

Big T-Bone steak
600 gram indrukwekkende steak, alleen al vanwege zijn omvang.  
De T-Bone steak bestaat uit de entrecote (grootste deel) en de runderhaas  
(kleine deel). Deze worden gescheiden door een T-vormig bot
 (de lendenwervel). Een T-Bone hee� verassend veel  smaak. 

Tomahawk steak
700 gram tomahawk steak is een rib-eye aan één stuk met het been er nog 
aan. Het been zorgt voor een intensere smaakbeleving van het vlees. 
Wat de tomahawk steak zo smaakvol maakt is de marmering van het vlees

Rare

Medium-Rare

Medium 

Medium-Welldone

Welldone
Deze hoofdgerechten worden geserveerd met een 

gepo�e aardappel met sour cream of frites. en koolsla

Maak je  Steak compleet
Passion 
for Grilling

Combiplate
Chicken Wings & BBQ Ribs

Entrecôte & BBQ Ribs

Rib-eye & BBQ Ribs

Biefstuk v.d. Haas & BBQ Ribs

T-Bone Steak & BBQ Ribs

Mix
Shaslick Rundvlees
heerlijke spies van rundvlees met ui,paparika 
met saus

Shaslick Provencaal
heerlijke spies van rund en varkensvlees met 
ui,paparika met saus

Mix Grill
spare-ribs, varkenshaas,kipfilet,
biefstuk en argentijnse worst

Lamsrack
lamsrack komt van de rug van een lam met 
de ribbetjes eraan. Het is zeer mals, en sappig

Steak gebakken ?

met saus  peper,champignon,bearnaise 

met kruidenboter

met Danish blue kaassaus

met gebakken ui en champignons

met gefrituurde uienringen

met een halve maiskolf

met groenten

met een kleine salade


