
LU
NC

H

BROODJES

Gezond € 5,50
Traditioneel goed gevuld 
broodje met sla, tomaat, ei, 
komkommer en huisgemaakte 
dressing.

Zalm de luxe € 8,90
Zalmsalade met gerookte zalm 
en dillemayonaise.

Carpaccio € 9,90
Rundercarpaccio, 
pijnboompitten en 
truffelmayonaise.

Warme Kip € 7,90
Gebakken kip met pittige 
chilisaus, paprika en tomaten.

Beenham speciaal € 6,90
Gegrilde beenham 
met gebakken paprika, 
champignons en ui.

Pulled Pork € 6,90
Super mals varkensvlees met 
BBQ saus.

2 kroketten € 6,00
2 Bourgondische vleeskroketten 
met mosterd en huzarensalade.
of
2 Garnalen kroketten 
met chilimayonaise en 
huzarensalade.

PANINI

Brie € 6,95
Gegrilde baguette met brie in
tijm honingsaus en walnoten.

Kaas/ tomaat € 5,90
Gegrilde baguette vegetarisch
met kaas, tomaat en pesto.

TOSTI XL

Extra grote tosti goed gevuld
met keuze uit;
Ham/ Kaas € 5,25
Ham/ Kaas/ spiegel Ei € 6,25
Ham/ Kaas/ Tomaat € 5,50

UITSMIJTERS

3 eieren op 2 grote sneeën brood 
met o.a. tomaat, komkommer en 
huzarensalade.
Ham/ Kaas € 8,50
Spek € 8,75

SOEPEN

Met brood en kruidenboter.
Tomatensoep € 5,90
UIENSOEP € 5,90
BEER&BEEFS Soep € 6,90
Licht gebonden soep op basis van 
kippenbouillon met een vulling van 
ham, kip, prei en champignons.

LUNCH tot 17:00 uur
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MAALTIJD LUNCH

Kipsaté € 12,50
Malse gegrilde  kipspies met 
satésaus, atjar, kroepoek en 
brood.

Varkens Saté € 12,50
Malse gegrilde  varkensspies 
met satésaus, atjar, kroepoek 
en brood

Spareribs Zoet € 19,90
Niet de beste, maar 
ALLERBESTE!

Spareribs Pittig € 19,90
Niet de beste, maar 
ALLERBESTE!

Schnitzel € 13,50
Krokant gebakken 
varkensschnitzel uit de pan.

Black Angus € 16,50
Huisgemarineerd heerlijk mals 
stuk biefstuk van de grill met 
brood.

CLUB SANDWICH KIP
€9,90
Een toren van 3 lagen 
brood met o.a. tomaat, sla, 
komkommer, kip, bacon, 
cocktailsaus en kaas.

12-UURTJE € 11,50
Lunch trio met kopje 
tomatensoep, mini baguette 
ham/ kaas en kroket met 
brood.

SALADES

Alle salades zijn rijkelijk 
gevuld met gemengde sla, 
pijnboompitten, tomaat, 
komkommer en passende 
dressing.

salade kip € 12,50
Reepjes gebakken kip met 
ketjapsaus.

Salade Carpaccio
€ 13,90
Flinterdunne 
runderhaascarpaccio.

Ceasar Salade € 12,90
Met extra kaas, croutons, kip 
en bacon.

Salade Geitenkaas
€ 12,90
2 grote schijven geitenkaas in 
tijm honingsaus en walnoten.

Salade Zalm € 12,90
Gerookte zalm met een 
bolletje zalmsalade.

LUNCH tot 17:00 uur
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BeeR&Beefs plank 
€ 15,00
6 puntjes rypenaer kaas, 
2 plakjes gefrituurde brie, 
honing, noten, 6 plakjes fuet 
worst, 6 plakjes chorizo worst, 
2 bruschetta’s, parmaham, 
4 bierbitterballen en 4 
kaasrolletjes in chili saus.

Luxe borrelmix warm
rendang bitterbal, turffel 
kroketje, rucola kaas kroket, 
thai green curry bal, frikandel
5   stuks   € 4,50
10 stuks   € 9,00
15 stuks   € 13,50
20 stuks   € 16,50

Vis snacks 
Gefrituurde gamba,  paling 
kroketjes, kreeft bitterballen
6   stuks   € 6,50
12 stuks   € 13,00
18 stuks   € 19,50
24 stuks   € 25,00

Beer&Beefs
bitterballen
uit eigen keuken!
5   stuks   € 4,50
10 stuks   € 9,00
15 stuks   € 13,50
20 stuks   € 16,50 

BORRELKAART


