
Starters 
 
 
Tortilla chips 7,95 
Warm geserveerd met gesmolten kaas, homemade guacamole en salsasaus  
 

Black Bull Carpaccio 10,95 
Black Angus carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en balsamico cremé of truffel mayo   
 
Stokbrood 4,50   
Vers gebakken stokbrood met aioli  
 

Pulled Pork Tortilla chips 10,95 
Warm geserveerd homemade pulled pork, tortillachips, kidneybonen, zoete maïs, jalapenos en gesmolten kaas. 
Geserveerd met guacamole en salsasaus 
 

Shrimps 7,95 
Heerlijk gemarineerde gamba’s gegrild op houtskool met knapperige groenesalade   
 
  



Steaks 
Al onze steaks worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. De hoofdgerechten worden geserveerd 

met salade en country friet. 
 
 
Dallas Prime Rib Steak 23,95 
Ierse dry-aged sappige Ribeye-steak 200gr 
 
Texas Rodeo Steak 23,95                                      
Uruguayaans dry-aged zachte Entrecôte 200gr                                                                         
 
T-bone Steak (Large 350gr) 34,95 (XL +500gr) 42,95 
Ierse T-bone steak (zachte Entrecôte en Ossenhaas op een t-vormig bot) 
 
Tournedos (Large 200gr) 24,95 (XL 400gr) 36,95 
Uruguayaanse meest zachtste steak 
 
Kangaroo Steak 19,95                                      
Australische kangaroo biefstuk 200gr   
 
Lams koteletjes (4st) 16,95 (6st) 21,95 
Nieuwe Zeelands lamskoteletjes  
 
Chicken steak (200gr) 15,95 
Op Louisina wijze gemarineerde kipdijenfilet 
 
 

Mixed BBQ plateau voor 2  54,95 
mix BBQ: lamskoteletjes, ossenhaasspies, spareribs, gegrilde maïskolf, coleslaw, salade, country friet 

 
 
 
saus bij de vlees:       groene peperroomsaus 2,5   champignonroomnsaus 2,5 
       truffel mayonaise 2,5   cranberryjam 2,5 

  



Spiesen 
Al onze spiesen worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. De hoofdgerechten worden geserveerd 

met salade en country friet. 

 
Tenderloin spies 19,95 
Boterzachte ossenhaas spies 200gr 
 
Surf en Turf 25,95 
Boterzachte ossenhaas spies en gemarineerde gamba’s spies 
 
 

Seafood 
Al onze zee producten worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. De hoofdgerechten worden 
geserveerd met salade en country friet. 
 
 
Salmon Steak 22,95 
Verse sashimi kwaliteit zalm filet 200gr 
 
Gamba’s spiesen 18,95 
8 Gemarineerde gamba’s op spiessen 

 
 

Mixed Fish BBQ plateau voor 2  52,95 
 Zalm filets, gambas, inktvisringen, wakame, salade, country friet 

 
  



Burgers & Ribs 
Al onze burgers worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. Burgers worden geserveerd met 

country friet. 

Hunter burger 17,95 
Herten burger van 200gr, besmeerd met Burger Relish saus of vossenbessen compote en belegd met stukjes 
avocado, bacon, gebakken champignons, ui, sla, tomaat en belegen kaas 
 

Sunny Bel Air burger 17,95 
Double Patty Black Angus burger van 320 gr, besmeerd met Burger Relish saus en belegd met sla, tomaat, 
augurk, gegrilde bacon en gebakken ei           
 

Surf en Turf burger 17,95 
Double Patty Black Angus burger van 320 gr, besmeerd met Limoen Mayonaise en belegd met tijger gamba, 
calamaris ringen, sla, tomaat (!Ook in VEGA variatie!!) 
 

The Three Pigs 14,95 
Real American homemade Pulled Pork, besmeerd met Smokey BBQ saus en belegd met coleslaw en augurk 
 
New Orleans Blues burger 14,95 
Black Angus burger van 160gr, besmeerd met Smokey Hot Coctail saus en belegd met huisgemaakte uienchutney, 
sla, tomaat, bacon en blauwe kaas 
 

Aussie kangaroo burger 17,95 
Kangoeroe burger, belegd rode uien, blauw kaas, bacon, lollo verde, Parmezaanse kaas, Burger Relish saus 
 
Tex Mex Macho burger 17,95  
Double  Patty Black Angus burger van 320 gr, homemade guacomole en belegd met nacho’s, jalapenjos, sla, 
tomaat, bacon 
 

California burger 14,95 
Black Angus burger van 160gr, besmeerd met American Garlic saus en belegd met gebakken champignons, ui, sla, 
tomaat en cheddar kaas 

 
  



 
Al Capone Truffel Burger 17,95 
Double Patty Black Angus burger van 320 gr, besmeerd met truffelmayo en belegd met sla, tomaat, gegrilde 
champignons en Parmezaanse kaas  
 
Veggie burger 14,95 
Een heerlijke vegetarische burger met sla, tomaat, op houtskool gegrilde groenten 

 
Upgrade your burger met extra patty burger of pulled pork voor maar €5! Of extra beleg 

voor €1 per item: 

Truffel mayo 
Blauw kaas 
2x cheddarkaas 
Parmezaanse kaas 
 
 
 

Bacon 
Gegrilde champignon 
Gegrilde uien 
Gegrilde groenten 
Gebakken ei 
 

Our Special! Spareribs 20,95 
 all you can eat spareribs 29,95 

Homemade door en door gemarineerde en op houtskool afgebakken spareribs. Keuze uit Macho Hot, Sweet Honey, 
Sweet Spicy     

In The Mix  21,95 
Burger or Spareribs? Take both of them! 

keuze uit New Orleans, California en Three Pigs burgers, 300gr Spareribs keuze uit Hot, Sweet of Sweet/Spicy. 
Geserveerd met homemade coleslaw en country friet 
 
  



 
Vegetarisch 

 
Mix BBQ plateau 15,95 
Mix van diverse op BBQ gebakken groenten incl. country friet of nachos 
 
Vega burgers (zie prijzen op de burgers menukaart) 
Alle reguliere angus burgers worden vervangen door veaga burgers 
 
 

Salade 
 
Cesar  salade                                             15,95 
(romaine sla, kip, bacon, ei, parmezaanse kaas, croutons, caesar dressing)     
Amerikaanse Cobb salade                               15,95 
(romaine sla, kip, bacon, ei, avocado, cherry tomaatjes, blauuwekaas, truffel dressing  
 
Fish salade                                 15,95 
(luxe sla, gerookte zalm, avocado, cherry tomaatjes, komkommer, kappertjes, croutons, 
lemon dressing)  
 
Carpaccio salade                                         15,95 
(luxe sla, rucola, carpaccio, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes, kappertjes, 
pijnboompitjes, truffeldressing) 
 
Surf and Turf (carpaccio, zalm)                       18,95 
(luxe sla, rucola, carpaccio, gerookte zalm, kappertjes, zongedroogde tomaatjes, lemon 
dressing)  
 
 

  



Spiesen 
Al onze spiesen worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. De hoofdgerechten worden geserveerd 

met salade en country friet. 

 
Tenderloin spies 18,95 
Boterzachte ossenhaas spies 200gr 
 
Surf en Turf 24,95 
Boterzachte ossenhaas spies en gemarineerde gamba’s spies 
 
 

Seafood 
Al onze zee producten worden op houtskool bereid en smaken extra verrukkelijk. De hoofdgerechten worden 
geserveerd met salade en country friet. 
 
 
Salmon Steak 22,95 
Zalm filet 200gr 
 
Gamba’s spiesen 17,95 
Gemarineerde gamba’s op spiessen 

 
 

Mixed Fish BBQ plateau voor 2  49,95 
 Zalm filets, gambas, inktvisringen, wakame, salade, country friet 

 
  



 

 
 

 
 

      Juniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
Big Boy menu 12,95 
Black Angus van 150gr, 
saus en beleg naar eigen keuze  
(keuze beleg uit: tomaat, sla, augurk, cheddar of plakje kaas). Inclusief portie friet en glas 
limonade. Alleen voor kinderen t/m 12 jaar. 
 

 
Sweet Ribs menu 12,95  
Zoete spare ribs 350gr inclusief portie friet en een glas limonade.  
Alleen voor kinderen t/m 12 jaar. 
 
 
 
 
 
 

 



On Side 
 

 
Country Fries 4,5 
Country friet inclusive mayo/ketchup 

 
Speedy hot & crispy wings 6,95 
Krokante kippenvleugeltjes (5 stuks) 
 
Onion rings 4,95 
De allerlekkerste crispy onion rings (7 stuks) 

 
Calamaris rings 4,95 
Inktvisrings (5 stuks) 

 
Mozarella stick 4,95 
Romige mozarellasticks. Krokant van buiten en zacht van binnen (5 stuks)  

 
Homemade Coleslaw 3,5 
Amerikaanse wittekoolsalade 

 
Green salad 3,5 
Frisse groene salade met cherrytomaatjes, komkommer, rode uien, pijnboompitjes en 
Parmezaanse kaas  

 
Maïskolf 4,5 
Zoete maïskolf afgebakken in houtskooloven 

 

 

 
   

           



  

  

 
      Desserts 

 
Banana boat 7,95 
In houtskool afgebakken banaan geserveerd met vanille ijs en chocolade saus 
 
Muffin 3,95 
Triple chocolate 
 
Red Velvet 5,95 
Traditionele Amerikaanse Rode fluweeltaart 
 
New York Baked Cheesecake 5,95 
De originele American cheesecake met een romige smaak 

        
       Hot Fudge 6,95 
         Vanille roomijs, karamelsaus en slagroom 

         
        Black Velvet 6,95 
          Chocolade roomijs, chocoladesaus en slagroom 
         
Black & White 6,95 
          Vanille roomijs, chocoladesaus en slagroom 



Milkshakes           

 

 

 

 

 
  

 

Crispy Oreo 6,95 
Vanille ijs, chocoladesaus, stukjes Oreo en slagroom 
Peanut Butter Blues 6,95  
Vanille ijs, pindakaas, karamelsaus en slagroom 
Strawberry Deluxe 6,95 
Aardbeienijs, aardbeiensaus en slagroom 
Chocolate Twist 6,95 
Chocolade ijs, chocoladesaus en slagroom 
Vanilla Horizon 6,95 
Vanille ijs, karamelsaus en slagroom 

Adults Milkshakes 
    Grand Prestige 9,95  
Grand Marnier liqueur, vanille ijs, karamelsaus en slagroom 
 

    Hidden Island 9,95 
Pina Colada liqueur, chocolade ijs, karamelsaus en slagroom   
     Al Capone (Tiramisu milkshake!) 9,95 
Kahlua liqueur,verse espresso, vanille ijs, karamelsaus en slagroom 

      Summer Breeze 9,95 
Limoncello liqueur, vanille ijs, karamelsaus en slagroom 

   Honolulu Sun Set 9,95 
 Baileys liqueur, chocolade ijs, chocoladesaus en slagroom   

    
   Red Sensation 9,95 
 Passoa liqueur, aardbeien ijs, karamelsaus en slagroom   
 

   


