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Carpaccio

Traditionele runderhaas carpaccio met 

pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en 

een truffel mayonaise.

€9,90

Trio van zalm

Rolletje zalm met garnalen en 

kruidenkaas, zalm uit de oven en een 

huisgemaakte zalmsalade.

€9,90

Mini spareribs 

Onze allerbeste spareribs, maar dan 

in klein formaat. Keuze uit zoet of pittig 

gemarineerd. 

€8,90

Chicken Wings 

4 stuks bereid in een licht pittige 

marinade.

€6,90

Pannetje biermosselen

Bereid in een trappistenbier en overgoten 

met een romige saus.

€ 9,90

Gefrituurde brie (V)

Brie in een krokant jasje op een bedje van 

sla met een tijm-honing saus.

€8,90

Ceasar salade 

Heerlijke salade met kip, spek, croutons, 

kaas en een huisgemaakte dressing.

€7,90 

Garnalen cocktail

Traditionele garnalen cocktail met

cocktailsaus. 

€8,90

Nacho’s

Met guacamole, kaas, crème fraiche en 

groene pepers.

€6,90

Gamba spies 

Gamba á la chef gemarineerd.

€8,90

Calamaris

Geserveerd met een knoflooksaus.
€6,90 

Luxe broodplank

Vers afgebakken brood met tapenade, 

olijven, olie en boter.

€4,90

Mandje brood

Vers afgebakken stokbrood met 

kruidenboter.

€2,90

Parmaham met Meloen

Vers gesneden ham met sappige meloen.

€ 7,90

VOORGERECHTEN
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Pittige maïssoep

met gerookte kip, gegrilde paprika,

blond bier en crème fraȋche,
geparfumeerd met kerrie.

€5,90

Tomatensoep (V)

Gemaakt van pomodori tomaten en pesto. 

Met croutons.

€5,50

Vissoep (fruit de mer)

met gegrilde zalm  goed gevulde vissoep.

€9,90

SOEPEN
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Gegrilde Black Angus

Het Black Angus rund is 100 dagen graan 

gevoerd wat zorgt voor de specifieke 
smaak en wordt gesneden uit de bovenbil 

van het rund.

200 gram €18,90

300 gram €22,90

400 gram €28,90

Rib eye

Heerlijke malse steak van de ribben van 

het rund.  

Lady Rib eye   -  200 gram €18,90

Men’s Rib eye -  400 gram €28,90

Chateau Briand (2 pers) 

Dubbele ossenhaas geserveerd met 

champignons, paprika, ui en spek.

600 gram €55,00

Beer&Beefs medaillons

Heerlijk stuk rundvlees uit de flank van de 
buik. Bij de kenners ook bekend als 

“bavette”!

200 gram €18,90

300 gram €22,90

400 gram €28,90

Beenhammetje 

Vlees voor de stoere eter, met 

honingmosterdsaus 

€ 16,90

Ossenhaas

Eerste klas superieur stukje rundvlees, 

gesneden uit het lende-deel van het 

rund. Door de fijne structuur en minimale 
vetgehalte, is dit het meest malse stuk 

vlees van het rund. 

200 gram €23,00

300 gram €29,90

400 gram €37,90

Spareribs

Zoet of pittig of mix gemarineerd.

Een echte aanrader voor de liefhebber 

van spareribs want wij hebben niet de 

beste spareribs maar de ALLERBESTE!

€18,90

Mixed Grill

Een mooie variatie uit ons assortiment 

voor degenen die geen keuze kunnen 

maken. Black Angus – bavette –

kalfsvlees – varkensvlees en kalkoen

€23,00

Schnitzel

Gepaneerde varkensschnitzel

€15,50

Gegrilde kipfilet
€16,90

HOOFDGERECHTEN - VLEES

Alle gerechten worden geserveerd met salade, puree en groenten.

Bij de vleesgerechten heeft u de keuze uit naturel of huisgemarineerd.
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Gamba spies

Gemarineerde gepelde gamba’s aan

een spies

€19,90

Tonijn steak

In soja, gember en sesam gemarineerde

tonijnbiefstuk van de grill

€18,90 

Zalm

Huis gemarineerde zalm van de grill 

€17,90

Vispannetje

Diverse vis zwemmend door elkaar heen 

in heerlijke vissaus.

€17,90

Vis Extra’s

SAUZEN

Warme sauzen €1,95

Pepersaus  Stroganoffsaus

Champignonsaus Mosterdsaus

Rode wijn saus Vissaus

Satesaus  Knoflooksaus

Warme groenten

€3,25

Cajun frietjes

€2,50

Gegrilde maïskolf

€3,25

Gepofte aardappel

€2,50
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Duo chocolade mousse

€ 6,50

Panna cotta

Panna cotta van witte chocolade met

bosvruchtencompote en amandel crumble

€ 7,00

Beer&Beefs dessert

Kriekbier ijs met slagroom en aardbeien

€ 7,90

Vers fruit met slagroom

€ 5,50

Appeltaart

Met een bolletje vanille ijs

€4,50

Chocoladetaart

met slagroom

€6,90

DESSERTS

Dame Blanche

€ 6,50

Appeltje uit oven

Appeltje gevuld met rozijnen en 

kaneelsuiker uit de oven met een bolletje 

kaneelijs

€ 6,90

COUPE IJS

4 soorten ijs met slagroom.

€ 6,50

AARBEIEN CAPPUCCINO

Vanille ijs met aardbeien siroop en

slagroom. Flink roeren en je hebt je eigen 

cappuccino.

€ 6,90


